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Forord

Kan du gøre en afgørende forskel ved at
flytte 10% af din tid?
Jeg har over flere år researchet viden og udviklet værktøjer, der kan hjælpe ledere,
arbejdspladser og engagerede mennesker med at skabe en bæredygtig morgendag i en stadig
mere forvirret verden.
Dette White Paper rummer mine erfaringer, min viden og mine synspunkter og er
værdigrundlaget bag alle mine aktiviteter i Lederkommunikation.nu.
Jeg lægger ikke skjul på alvoren bag for dig og mig, for vores omgivelser, vores
velfærdssamfund og for slægter der følger. Vores hjerner er truet af: ”Seks udfordringer i en
digital tidsalder.
Hver for sig er de seks udfordringer velkendte. Men hvad sker der, når de seks udfordringer
bliver blandet i en farlig og uforudsigelig cocktail?
Den gode nyhed er, at vi alle sammen bærer nøglen til at tackle udfordringerne. Alle mine
aktiviteter i Lederkommunikation.nu sigter mod, hvad du og jeg kan gøre lige nu og her.
I dette White Paper finder du derfor også eksempler på gode råd fra mig til dig.
Jeg leverer dokumentation for, hvordan du kan gøre en afgørende forskel ved bare at flytte 10
procent af dit tidsforbrug, opmærksomhed og engagement. Det tror jeg, du kan gøre alene
gennem fokus på din kommunikation.

A White Paper is a report or guide, that
informs readers concisely about a
complex issue and presents the issuing
body’s philosophy on the matter. It is
meant to help readers understand an
issue, solve a problem or make a
decision
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Konklusioner

Derfor er kommunikation din vigtigste
udfordring i dette årti
Mobil datatrafik i Danmark (TB)
(Energistyrelsens telestatistik)
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Denne ene graf illustrerer hele konklusionen og dokumentationen i dette White Paper.
Kan du huske, hvordan verden så ud i det første årti af det årtusinde? Den gang en
mobiltelefon var noget, vi talte i og skrev SMS-beskeder med?
Den eksponentielt stigende kurve i 2010’erne for den mobile datatrafik afspejler
hastigheden i den digitale udvikling. Kan du se, hvordan kurven fortsætter i 2020’erne?
Hvad betyder det?
Mere og mere af vores datatrafik foregår på mobile enheder, og vi taler om flere timers
daglig skærmtid for flere og flere mennesker. Mængden af information, vi alle sammen
distribuerer, vokser voldsomt. Vi skriver flere og flere beskeder til hinanden, taler mindre
personligt sammen og mødes mere online bag skærme end i det virkelige liv. Forskningen
er entydig: Risikoen for misforståelser mellem mennesker vokser.
Samtidig peger alle stresskurver blandt børn og unge og på arbejdsmarkedet den gale vej.
Internationale organisationer som WHO og FN advarer mod konsekvenser af tempo,
datamængder og informationsforurening for menneskers mentale sundhed, og
videnskaben bærer solid evidens for, at flere og flere negative nyheder 24/7 påvirker
menneskers hjerne negativt.
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Koreanske forskere peger på, at forureningen med informationer truer
beslutningsprocesserne i vores samfund. Har vi ikke alle sammen en fornemmelse af, at
alting går for hurtigt, og hvad er det dog, der sker på sociale medier? I hadefulde debatter,
fake news og i politiske debatter i vores vestlige demokrati.
Det er kort og godt ganske klart: Vores hjerner er truet. Kan vores hjerners kapacitet og
dømmekraft overhovedet følge med de eksponentielle vækstkurver? Hvor er vores
hjernes grænse?
Det er ikke en påstand. Det er fakta. Eksponentielle stigninger i data, tempo og
informationer er noget, vi er nødt til at finde måder at håndtere på som mennesker og
som professionelle. Selvfølgelig er der en grænse for, hvad vores hjerne kan kapere. Det
rigtig gode spørgsmål er, hvordan vi bliver bevidste og opdager i tide, når vores mentale
kapacitet bliver udfordret.
For ledere, arbejdspladser og engagerede mennesker er der efter mine oplevelser og
erfaring kun en vej, og det er, at 2020’erne bør være det årti, hvor vi sætter
lederkommunikation, de seks udfordringer i tiden – og den cocktail de bliver blandet i allerøverst på agendaen.
Det glade og effektive budskab er, at undersøgelser og forskning dokumenterer, at hvis
vi kan rykke bare 10% af vores tidsforbrug og engagement, kan vi skabe resultater og
bedre trivsel for os selv mindske sygefraværet og øge produktiviteten i vores samfund måske endda med mere end 10%?
Det tror jeg, vi kan gøre alene gennem øget bevidsthed og større åbenhed om de seks
udfordringer i vores digitale tidsalder og gennem en endnu mere professionel tilgang til
kommunikation som ledelsesværktøj. Og vi kan starte lige nu og her, alle sammen, i vores
hverdag.
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Præmis 1

Vi kan ikke måle og veje alting
Når vi skal finde løsninger på de seks udfordringer, skal vi passe på med at forlade os på krav til
flere data, videnskabelige undersøgelser og mere dokumentation. Det er der fire gode grunde
til:
1. For det første vanskeliggør den høje hast i forandringer mulighederne for
forskningsbaseret at følge med udviklingen. Jeg har talt med flere forskere, der
tilkendegiver, at forskningsprojekter, der involverer mennesker, ofte fortæller om
resultater, der er flere år gamle, men at rammerne i de mellemliggende år kan være
ændret fundamentalt, og er resultaterne derfor valide i dag?
2. For det andet er forskning og data mest håndfast, når problemstillinger kan afgrænses i
nogenlunde ordnede ”kasser og problemstillinger”, men de udfordringer, mennesker står
overfor i vores nye globale og digitale tidsalder er, at alle ”kasserne på en måde ramler
sammen” på tværs af grænser, fagligheder, systemer og traditionel tænkning.
3. For det tredje er der en tendens til at overse ”grænsen for hvad vi kan bruge videnskab
og data til”. En førende hjerneforsker beretter, at vores hjerner fortsat er et stort
mysterium i videnskaben og siger bl.a.: Vi ved, at, så vidt vi kan se, er der ingen tvivl om,
at alt, hvad vi to føler og tænker lige nu, det er elektriske signaler. Men bevidsthed
vokser ud af det – og det aner vi ikke noget om (kilde hjerneforsker Henry Marsh).
4. For det fjerde tilkendegiver andre forskere, at vores vestlige kultur har været så
domineret af naturvidenskab, at viden kun bliver regnet som det, der kan reproduceres,
forudsiges og måles og vejes. Kundskab, der er knyttet til praksis og til individuelle
erfaringer, får ingen validitet (kilde professor Jan-Olav Henriksen).
Vi er rent ud sagt ikke er så kloge, som vi gør os til som såkaldt moderne mennesker. Måske er vi
ikke klogere end oldtidens filosoffer. En mindre amerikansk avis omtalte i 1912 præcis de
klimaændringer, vi snakker om i dag, og under den spanske syge under 1. verdenskrig blev
omdelt plakater med budskaber, som stort set er identiske med den information, som
myndighederne har delt ud under Corona-pandemien.
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Præmis 2

Danmark er ikke foran
Med 25 års baggrund som kommunikationschef og redaktør på direktionsgange er det min
erfaring, at danske ledelser ikke er i førerfeltet internationalt, når det handler om kommunikativ
tænkning og handling. Jeg har på tæt hold set, hvordan organisationer i lande som USA, Canada,
England, Holland, Norge og Sverige ofte er et godt stykke foran os.
Min oplevelse er, at diskussioner om kommunikation i danske ledelser ofte munder i
diskussioner om ”presse og pr”, ”kampagner og reklamer” og ”hjemmesider og digitale
systemer”. Det er vigtige indsatsområder, men kommunikation er så meget andet. Har du tænkt
over, hvorfor amerikanske virksomheder som Facebook og Google erobrer verden?
Kommunikation er kultur, kommunikation er ledelse, kommunikation er magt.
Amerikanerne har i årtier været foran Danmark, og både det bedste og værste ender tit med at
komme til vore breddegrader. Hvad med om vi skæver derover og ser og lærer lidt før, tingenes
tilstand alligevel kommer til os? Måske kan vi så få mere af det bedste og mindre af det værste?
I Danmark tager vi det ofte for givet, at en leder har brug for hjælp til IT, økonomi, HR og jura,
men kommunikation i en helt ny digital tidsalder – det er da bare noget man kan og gør. Med de
forandringer og udfordringer, vores nye digitale tidsalder byder på, så har ledere i Danmark
mere end nogensinde brug for støtte til deres kommunikation.
Jeg vil tillade mig at kalde det decideret uprofessionelt, når niveauet i debatter om
kommunikation i Danmark synker så lavt, som når kommunikationsarbejde ikke anses for en
kerneopgave eller ligefrem bliver kaldt overflødigt pseudoarbejde. Eller når folketingspolitikere
vælger at bruge kostbar tid på forbavsende unuancerede diskussioner af, om det er i orden, at
moderne uddannelser markedsfører sig overfor unge mennesker i nutidige
kommunikationsformer.
Mit ydmyge lille personlige opråb er: Kig ud i verden. Lad os nu i Danmark tale meget mere
professionelt om betydning af kommunikation – som en kerneopgave vi ønsker at mestre endnu
bedre i vores arbejdsliv.
Fordi – det skal vi altså bare
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6 udfordringer
under
overfladen
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1. Informationsforurening

Den voldsomme forøgelse af kommunikation og data kan
karakteriseres som værende informationsforurening på linje med
miljøskadelige stoffer og støj.

2. Tempo og systemer

Den eksponentielle digitale vækst foregår med så stor hast og
disrupter alt, vi kender, med så stor hast, at ingen reelt kan følge
med.

3. Travlhed og stress

Alle stresskurver peger den gale vej hos børn og unge, i skoler og
uddannelser og på arbejdsmarkedet blandt ledere og medarbejdere.

4. Negative nyheder

Forskning viser, at et stadig stigende bombardement med negative
nyheder 24/7 påvirker menneskers mentale sundhed negativt.

5. Engagement

Internationale undersøgelser viser forbavsende lavt engagement
blandt medarbejdere på vores arbejdspladser.

6. Dyrebar tid

Internationale undersøger viser, at vi kun bruger 30% af vores tid på
kreativitet, planlægning og relationer.
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Udfordring 1

Informationsforurening
Hundrededobling af data på 30 år
Historisk brød de trykte medier og aviser igennem i Danmark fra midten af 1600-tallet til midten
af 1800-tallet, og det førte til etablering af 125 dagblade frem mod midten af 1900-tallet. Frem
til 1994 faldt antallet af dagblade til 33. i 2021 er der ni dagblade i Danmark. Læsertallene rasler
ned, og i dag holder de færreste husstande avis.
I perioden fra 1913-1960 var oplaget af aviser i Danmark større end antallet af husstande. Ekstra
Bladet havde i 1978 et oplag på 250.000 og kunne købes overalt. I 2010 var oplaget på 73000, i
2014 45.000. Nu bliver der ikke længere opgjort oplagstal, men der vurderes i stedet læsertal.
Over 300 år voksede 125 dagblade frem. På 75 år faldet antallet til ni (kilder: Wikipedia og
leksikonet Den store Danske).
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Når jeg nævner eksempler med aviser, er det for at illustrere tempoet i den udvikling og de
forandringer, vi som mennesker lever i. Dagbladene var en revolution i samfundsudviklingen og i
samfundsdebatten. Den gang i de gode gamle dage var dagbladene noget, vi læste ved
morgenbordet, og som lå på mødebordet, i kantinen og på sofabordet.
Sat i sammenligning med avisernes udvikling og afvikling er det kun godt 20 år siden, at
mobiltelefonen for alvor vandt udbredelse, og indenfor de sidste 10 år, at smartphones med
internetforbindelse er blevet hver mands eje.
En samling af data viser, at fra trykkerierne brød frem tilbage i midten af 1400-tallet, blev
mængden af data i verden fordoblet over 50 år. Fra 1987 til 2007 på 30 år er sket en
hundrededobling af mængden af data.
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Den halvårlige telestatistik viser i dag, at væksten i datamængder på mobiltelefoner er
eksponentielt stigende, og forventningerne er generelt, at der sker en eksponentiel udvikling af
data på globalt niveau i det kommende årti. Energiforbruget til datacentre udgjorde i 2016 tre
procent af verdens energiforbrug (kilder: Oxford University, Dansk Industri og Energistyrelsen).

Mobil datatrafik i Danmark (TB)
(Energistyrelsens telestatistik)
600
500
400
300
200
100
0

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Der er tale om informationsforurening
Vi kan simpelthen ikke følge med. Vi kan ikke bevare overblikket. Vi ser ikke, hvor og hvornår vi
har brug for at gå i stilhed og dybde for at træffe de rigtige beslutninger. Vores hjerne bliver
bombarderet 24/7.
Det er omtalt, at New York Times har opgjort, at et menneske i dag får lige så meget information
i en søndagsavis på én dag, som et menneske gjorde på et helt år i 1700-tallet.
Det er også omtalt, at medarbejdere ved et typisk møde på en arbejdsplads på en time deler
information, der svarer til 22,5 tætskrevne A4-sider. Ofte har der ikke været mulighed for at
sætte sig ind i materialet forinden (kilder: Float Studio og Støjfri ledelse, Akademisk Forlag).
Jeg mener, det kan karakteriseres som intet mindre end informationsforurening på lige linje
med støj og miljøfarlige stoffer. Vores hjerner kan ikke følge med, og hvis ikke vi er bevidst om
dette, risikerer vi at skabe uorden omkring os, forhastede beslutninger, stress og mistrivsel.
Ikke mange bruger termer som informationsforurening, men forskere fra Korea Institute of
Science and Technology har draget præcis denne konklusioner og trækker i opsummerende
videnskabelige artikler tråde tilbage til 2004, hvor en direktør fra et koreansk mobilselskab
første gang nævnt, at den her udvikling det ville være en trussel for menneskers hjerner.
Forskerne nævner bl.a.:
“Decision making ability of individuals, institutions and for that matter
even of organizations gets hampered due to supply of polluted
information”
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"Information pollution is very much in existence for a quite long now, but
it is the consumers of information, who have not yet realized the
pollution associated with it"
Jeg vil tillade mig at kalde det et faktum. Vores hjerner er truet af informationsforurening. Det
bør blive en anerkendt term, og i hvert fald er det et forhold, som du er nødt til som leder at
forholde dig aktivt til.

Godt råd: Keep it Simple, Stupid
Mere end nogensinde har vi brug for at erindre et designprincip indført af den amerikanske flåde
i 1960 – KISS. KISS står for ”Keep It Simple, Stupid” – hold det simpelt, dumme.
Princippet siger, at de fleste systemer fungerer bedst, hvis de bliver holdt simple frem for
komplicerede. Princippet bliver understøttet af berømte citater fra forskning, forretning og
kunst på allerhøjeste internationale niveau:
“If you can’t explain it simply, you don’t understand it” Albert Einstein, tysk
fysiker, modtog Nobelprisen i 1921).
“Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It is
hard to keep things simple” (Richard Branson, britisk forretningsmand og
verdens 236. rigeste milliardær i 2008)
“Simplicity is the ultimate sophistication” (Leonardo da Vinci, 1452 – 1519,
italiensk maler og kunstner)
Min anbefaling vil altid være – bær KISS-princippet med dig overalt hvor du færdes, tal om og
anvend princippet dagligt for dig selv og i dine omgivelser, hvor du er.

Atter et godt råd: Sæt en Bodyguard foran din hjerne
Billedligt talt så har vi brug for at sætte en vagt foran vores hjerne og holde øje med, hvad vi
lukker ind af informationer hvornår og hvordan. Så vi ikke lader vores hjerne og opmærksomhed
styre for meget af alle de impulser og nye informationer, som vi modtager, men at vi i stedet
bliver mere bevidste om, hvad vi vælger at tænke og fokusere på – og derfor vælger at lukke
informationer om ind til vores mentale sind, overvejelser og beslutningsprocesser. En god øvelse
er at bruge din virtuelle bodyguard til i det hele taget at lægge mærke til, hvor meget
information du bliver omgivet af, modtager og afsender.
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Udfordring 2

Tempo og systemer
Er vi allerede ved at drukne?

Hvad vil det egentlig sige, at den digitale vækst er eksponentiel? Et ret omtalt eksempel på
dette er historien om en vandhane, der drypper midt på plænen på et stadion ala Parken i
København (fra bogen ”Forstå fremtiden”, Peoples’s Press):
•

Forestil dig, at du sidder på tribunen på et stadion ala Parken i København på en af
de øverste rækker.

•

Klokken 12.00 placeres der midt på banen en vandhane, der drypper og fordobler
sit volumen hvert minut. Hvornår vil Parken være fuldstændig fyldt med vand?

•

Allerede klokken 12.43 vil du begynde at drukne. På mindre end tre kvarter har den
oprindelige beskedne dråbe vand formået at fylde hele Parken.

•

Endnu mere skræmmende er det vel, at Parken efter 39 minutter kun ville være syv
% fyldt med vand.

•

Hvis du ikke vidste, hvad der ville ske, nåede du formentlig derfor ikke at se faren i
tide og komme ud.
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Halvdelen af mails med et vanskeligt indhold bliver misforstået
Hvad nu hvis vi tager symbolikken i dette eksempel og overfører til vores dagligdag og dit virke
som leder? Er vi simpelthen ved at drukne?
Da de voksne gik på Facebook, gik børn og unge på Instagram, og nu går de videre på SnapChat
og TikTok, for der er de voksne definitivt sat af. Min ene datter på 23 fortæller, at der er sket en
revolution i brugen af digitale medier i min yngste 18-årige datters venskabskreds. En revolution.
På fem år. Og hvad sker der i grunden på din arbejdsplads? Ved du det overhovedet? Om din
nyhed på intranettet fx bliver læst?
En iPhone har i dag hukommelse og hastighed, der er millioner gange bedre end den computer,
der placerede mennesket på månen. Facebook har over 3,5 milliarder brugere hver måned, og
hvert minut bliver der genereret 510.000 kommentarer og 290.000 statusopdateringer. Google
indekserer over 20 milliarder hjemmesider hver dag (kilde: Mærkbarhed, Forlaget Indtryk).
Medarbejdere bruger ofte op til 25% af deres arbejdstid på mails. Vi tjekker i gennemsnit vores
indbakke 72 gange på en dag, omkring 9 gange i timen eller ca. hvert 6. minut. 66 pct. af alle emails bliver sendt fra mobile enheder. 25% af simple SMS-beskeder og op mod halvdelen af mails
med et vanskeligt indhold bliver misforstået (kilde: Blog, Jensen3460).

Ingen turde sige det – vi skal jo lade som om vi er oppe på beatet
Er du nu rundtosset af alle de tal? Hånden på hjertet så har vi alle sammen svært ved at følge
med i tempoet og informations- og datamængderne. Men vi taler ikke særlig meget om det. Jeg
sad en gang ved et møde med et større antal ledere og medarbejdere, hvor funktioner i Office
365 blev omtalt. Alle lyttede og nikkede meget opmærksomt.
Jeg forstod desværre ikke, hvad der blev talt om. Som kommunikationschef var jeg ellers lidt
fremme i skoene digitalt – og skulle også være det - og det var derfor med en vis frygt, jeg tog
ordet og tilkendegav, at jeg desværre ikke kunne følge med. Der lød et ikke hørbart, men
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tydeligt befriende, suk i lokalet. Det viste sig, at alle i lokalet havde det på præcis samme måde,
men ingen turde sige det. For vi skal jo lade som om vi er dygtige og oppe på beatet, så vores
selvrespekt og månedsløn ikke bliver truet.

Hjemmehjælperens skema fortæller mere end 1000 ord
Nogle gange er det værd at bringe de store perspektiver helt ned på jorden. Min gamle mors
besøg af en sød og dygtig hjemmehjælper fortæller mere end 1000 ord. Ja måske rummer den
lille historie det hele – meget mere end nogen videnskab, analyser og data kan rumme.
Min mor er højt oppe i 80’erne og er blevet ramt af en ganske alvorlig og sjælden sygdom. Hun
har desværre brug for daglig hjemmehjælp for at klare sig. Hun er knivskarp i hovedet, åben,
fremkommelig og fra en generation, der virkelig ikke vil lægge andre mennesker til last. Hun
siger nærmest undskyld for, at hun har brug for hjælp.
Hjemmehjælperen gennemgik et større skema for rengøring af boligen. Der var tre minutter til
at støve af, så det var der jo ikke tid til, konstaterede hjemmehjælperen. Det tog formentlig
mere end 3 minutter at gå skemaet igennem. Jeg tør ikke tænke på, hvad der ellers stod i
skemaet, men jeg ved, at min mor hele tiden hører hjemmehjælperne fortælle eksakt, hvor
mange minutter de har til hvad i deres skema. Jeg har mødt flere af hjemmehjælperne, og de er i
øvrigt søde og dejlige mennesker.
Hjemmehjælperen havde 40 minutter til at gøre rent hver uge. Mon ikke skemaet kunne være
smidt i skraldespanden, hvis hjemmehjælperen sammen med min mor havde brugt 3 minutter på
at finde ud af, hvad der var vigtigst at gøre i dag, og at de så talte sammen hen ad vejen?
Hvad er det for en logik og systemer, der har drevet dygtige politikere, ledere og medarbejdere
ud på sådanne vildspor? Hvorfor får det få lov til at fortsætte? Er der brug for mere forskning og
politiske diskussioner for at dokumentere manglen på tillid og forkert brug af tid?

Foruroligende fravær af basal menneskelighed – og det fortsætter bare
Skemaet er et kommunikativt produkt af en proces, der er kørt af sporet. Fordi vi kan måle, skal
vi vel ikke måle. Fordi vi kan udarbejde skemaer, lægge i databaser, kontrollere, formidle
resultater og dokumentere effektivitet, skal vi vel ikke. Fordi vi kan italesætte og fremvise hvert
minut, vi anvender, skal vi vel ikke.
Sandheden er, at eksemplet dokumenterer et foruroligende fravær af sund fornuft og basal
menneskelighed både i forhold til borgeren og medarbejderen. Det har absolut ingenting med
moderne ledelse at gøre. Det virkeligt forfærdelige er, at når jeg taler om eksemplet med
mennesker, reagerer de alle på samme måde. Det er i min optik vanvittigt.
Når vi konfronterer os selv og observerer udefra, bliver vi meget hurtigt bevidste om, at der er
noget helt galt, men alligevel fortsætter det. Vi går ved siden af og kigger på. Accepterer.
Systemer, data og informationer vinder over mennesker og menneskesyn. Vi har tabt både
dybde og overblik.
Løsningen er uhyggeligt simpel. Hjemmehjælperen har 40 minutter til at gøre rent med de mål
og visioner, der er for rengøringen, og hvad der er praktisk muligt. Der skal etableres en god
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dialog mellem hjemmehjælpere, borgere og pårørende for at forventningsafstemme
rengøringen, og ledelsen har selvfølgelig fuld tillid til, hvad der sker i dette rum.
Der er ingen grund til unødig kontrol og overvågning. Den enkelte leder finder sin egen og nære
måde at følge medarbejderne og arbejdet på i sin egen afdeling, og det kan meget vel være helt
forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Politikere og embedsværk blander sig helt uden om.
De 3 minutter til at støve af behøver ikke blive tastet ind i systemer, gjort op i regneark og
rapporter med formidling til presse og politikere. Vi skal simpelthen ikke bruge den information
til noget af værdi. Der er ingen grund til at opsamle data og kommunikere. Det er forurening.
Det fører intet godt med sig.

Godt råd: Tal om systemer på din vej – og træf et valg
Vi møder mange digitale systemer overalt i vores liv. Der er ingen systemer, der er bedre end os,
der bruger dem. Når du til forældresamtalen på skolen bliver præsenteret for en test af dine
børn. Når du møder et rengøringsskema eller endnu et nyt IT-system på din arbejdsplads, undrer
dig eller støder på besvær og barrierer, så vil jeg råde dig til at træffe dit eget valg:
1) ACCEPTER. Du kan ikke ændre verden. Du går hurtigt videre. Tingene skal bare løses. Lær
det som du nu bare skal og glem alt andet. Ingen spørgsmål, ingen brok. Bare som en
opvask der ligesom skal tages, og det er faktisk sjovere med måske lidt musik og et smil på
læben.
2) UNDREN. Du stiller spørgsmål og beder om hjælp. Du insisterer på at forstå, hvad du skal
og hvorfor, så du kan lave dit arbejde ordentligt. Hvis det er vigtigt for dig og din
arbejdsplads, så findes der jo ingen dumme spørgsmål. Du skal forstå, hvordan du bedst
bruger systemet.
3) OPRØR. Læg rengøringsskemaet stille til side. Eller læg dit barns testresultat fra skolen
roligt i skuffen. Find den gode måde at smile til verden på om din handling. Sig til
hjemmehjælperen, at det er okay, hun behøver ikke vise dig skemaet. Vi snakker bare om
tingene. Sig til skolelæreren ved forældrekonsultationen, at du gerne vil tale om noget
andet end testresultaterne af dit barn.
Sagt på en anden måde: Bevar din menneskelige, kritiske og kærlige sans. Lad ikke systemerne
styre hvad du siger, tænker og gør. For så løber du bare videre med tidens tempo. Hvad vil du?
Hvad siger din intuition? Hvad er det bedste og det rigtige at gøre for dig og dine omgivelser?
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Udfordring 3

Travlhed og stress
Alle stresskurver peger den gale vej
Trods årtiers fokus på at forebygge stress peger alle stresskurver i Danmark den forkerte vej.
Sammen med arbejdsmiljøkonsulenter har jeg dokumenteret og konstateret, at det både gælder
på arbejdspladser og for både ledere og medarbejdere, ligesom det gælder i privatlivet, og at
også børn og unge i skoler og uddannelsessystemer er udsatte (kilde. Point Of View
International).
Der er selvfølgelig mange årsager til stress. Forskning peger på tidspres og bekymringer som de
væsentligste årsager (kilder bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Manchester
University og Lederweb).
Det er oplagt, at vi alle som mennesker udsættes for et pres af det bombardement af
informationer, vores hjerne bliver udsat for, og som vi skal forholde os til og handle på døgnet
rundt.
Mange hjerneforskere og læger skriver bøger og indgår i debatter om, hvordan de digitale
medier påvirker vores hjerne. Det er ikke meget tvivl om, at fokus på digitale vaner og sundhed
bliver et vigtigere og vigtigere indsatsområde. Speciallægen Imran Rashid har lavet Danmarks
formentlig bedste samlede beskrivelse af problemstillingerne i bogen ”Mærkbarhed”.
Det er lettere sagt end gjort at skrue ned for blusset, for hele udviklingen går mod, at din
smartphone er selve nøglen til dit liv. Den er dit kartotek over venner og familie, din bank, dit
leksikon, din kærlighed, din GPS, dit arbejde, dit Coronapas og så videre.
Vi ved det alle sammen. Smartphonen til at formidle informationer, data og nyheder direkte ind i
vores hjerne er nærmest blevet en del af vores krop. Nogle eksperter taler om, at man end ikke
kan skille den digitale og analoge verden fra hinanden længere.
Jeg er ikke i tvivl om, at morgendagen bliver bygget bedst i samarbejder på tværs af
generationer mellem yngre digitale indfødte og ældre digitale immigranter.
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Hvad sker der egentlig på arbejdspladsen midt i kaos?
På arbejdspladserne er det min oplevelse, at den digitale revolution, de konstante forandringer
og bombardementet af vores hjerner fører til et eller flere af disse forhold:
•

Vi frygter. At der hele tiden verserer historier om effektiviseringer, mulige

•

Vi har svært ved at følge med. Konstant forandrende systemer og

strukturændringer, fusioner og andre trusler mod vores arbejdspladser, der gør, at vi
frygter for vores job og levebrød.

informationsgange stiller hele tiden nye krav til os, og at vi har helt basalt svært ved at
følge med.

•

Vi bliver upersonlige. Vi sidder mere og mere bag skærme, og bevidst eller ubevidst

•

Vi misforstår mere. At vi skriver mere i stedet for at mødes eller tale sammen, øger
risikoen for misforståelser med op til 50%, viser forskning.

•

Vi lader som ingenting. Ledelsens nye strategi, politikernes mærkelige beslutninger.
Det går nok over igen, hvis vi nikker, siger ja og går tilbage, passer vores arbejde og
hæver vores løn.

•

Vi skal jo have travlt. Der er simpelthen noget galt med den moderne medarbejder og
leder, hvis ikke vi har for travlt. Så hvis vi ikke har det, så sørger vi selvfølgelig for at få
det – tale om det og vise det.

”gemmer” vi os, kommer nemt kommer på distance af hinanden og passer vores eget.
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Hvem er det, der styrer tempoet?
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i mange år peget på oplevelsen af tidspres
som den væsentligste årsag til stress. Dit overblik og fornemmelse for, hvad der er vigtigt at gå i
dybden med, bliver angrebet hver eneste dag og truer med at føre dig ind i negative spiraler:
•
•
•
•

Dagens informationer og tempo tager magten og styrer din energi
Du får ikke skabt tid og rum til at gå i dybden med det vigtigste.
Risikoen for forkerte beslutninger stiger.
Mennesker bliver frustrerede.

Jeg påstår, det er præcis, hvad der skete, da folketingspolitikere i foråret 2021 reagerede mod
at skulle beslutte hjælpepakker for milliarder af kroner under Corona-pandemien i en sen
nattetime. Den negative spiral blev for tydelig:
•
•
•
•
•
•
•

Politikerne blev presset af krav om handling.
Erhvervslivet skreg om hjælp.
Restriktionerne blev ændret og udvidet konstant.
Embedsværket udarbejdede mangfoldige notater og rapporter.
Pressen stod hele tiden klar med kritiske spørgsmål.
Så kom alt på bordet og skulle vedtages om natten.
Det skulle det bare, for det hastede.

Ærlige politikere sagde de reelt ikke aner, hvad de vedtog. Var det rigtigt eller forkert? Havde de
for travlt? Havde det været på sin plads at bruge nogle ekstra dage? Er der nogen, der er i tvivl
om, at der er en risiko ved at træffe så store beslutninger under så stort pres? For den enkelte
og for alle dem, det handler om?

Selvfølgelig skal ting nogle gange gå stærkt, og vigtige og hurtige beslutninger skal tages. Det
rigtige gode spørgsmål er, om vi i en spiral af tempo, pres og data får alting til at haste alt for
meget? Og om det sker alt for tit alt for mange steder i ledelser overalt? Hvornår ville det være
bedre at vente lidt, være grundige og sikre høj kvalitet? Hvem er det der, styrer tempoet? Du
skal vel ikke slukke ildebrande hver dag, skal du?
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6 gode råd til dig – der altid har lidt for travlt

1. Tag en tænkepause – inden du går videre til det næste

Når du mærker, der er for travlt, tingene bliver for komplicerede, og der er risiko
for at træffe for hurtige og forkerte beslutninger.

2. Vær tydelig og personlig – når du formidler budskaber

Gør hvad du kan for at skabe mest mulig klarhed, så du bedre kan opnå det, du
gerne vil.

3. Skab tid til det vigtigste – tal om prioriteringer

Gå forrest i hverdagen i at tale åbent om at prioritere, hvilke opgaver der skal
løses supergodt, dem hvor de bare skal løses tilfredsstillende, dem vi sover på, og
dem vi måske bare glemmer helt lige nu.

4. Afstem forventninger – med dig selv og dine omgivelser
Vær realistisk og vær tydelig i dine valg af ord.

5. Find ro i dine tanker – vi er bare mennesker

Tal åbent og naturligt om hvor vigtigt det er, at vi alle sammen passer på vores
mentale helbred og forebygger stress.

6. Dyrk det muliges kunst – sig til og fra med et smil

Hvis opgaverne faktisk skulle være umulige at gennemføre, hvem andre end dig
som ansvarlig leder sørger så for at fortælle det opad i hierarkiet og sørge for at
tilrettelægge det muliges kunst i stedet
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Udfordring 4

Negative nyheder
WHO advarer mod at se nyheder

Det er i grunden overraskende, at der ikke findes flere undersøgelser og mere forskning, som
viser, hvordan de voldsomt stigende informationsmængder og accelerationen i formidling af
nyheder fra hele verden hvert eneste øjeblik påvirker vores hjerne.
Men der findes faktisk forskning både om effekterne generelt og specifikt omkring f.eks.
terrorangrebet på World Trade Center og omkring Corona pandemien, der påviser en effekt på
vores hjerne. Flere undersøgelser påviser således, at strømme af negative nyheder fører til
øgede frekvenser af angst, bekymring, søvnbesvær og stress samt en faldende grad af
optimisme (kilder bl.a.: British Journal of Psychology, Psychiatri, Clinical Psychological Science,
Washington Post, Mark Manson).
Egentlig er det ret opsigtsvækkende – og forbavsende lidt omtalt - at
Verdenssundhedsorganisationen WHO under Corona-pandemien direkte har publiceret
advarsler mod at se for mange nyheder. På WHO’s hjemmeside fremgår det således.
“Reduce time spent on reading COVID-19 related news. WHO recommends minimising
watching, reading or listening to news about COVID-19 that causes one to feel anxious
or distressed. WHO also recommends that one should seek COVID-19 related
information updates at specific times during the day, once or twice only”.
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Det er ikke anbefalinger, som ser ud til at have fået meget opbakning i vores samfunds- og
ledelsesprocesser. Mon ikke alle vil nikke genkendende til, at myndigheder og medier
tværtimod har gjort alt, hvad der er muligt for døgnet rundt at puste til alle tænkelige
negative nyheder om Corona:
•
•
•
•

På snart andet år får vi tal for smitte og indlæggelse dagligt og på detaljeret niveau
lokalt.
Vi hører om smitteudbrud og tal hele tiden verden over.
Hver eneste dag finder medierne virologer, der ser farer og mutanter forude, og
som altid er parate til at udtale sig.
Antallet af plakater, retningspile og højtaler udkald om Corona har i perioder været
i eksponentiel vækst.

Kort sagt har det så godt som været umuligt for en dansker overhovedet at færdes i
dagligdagen, se tv eller åbne digitale medier uden at opleve ”Corona-bombardementet”
døgnet rundt.
Det er således ikke muligt for en borger at leve op til WHO’s anbefaling, hvis man ønsker at
være en aktiv del af samfundet.
Sagt på en anden måde er der tale om en ganske massiv samlet informationsforurening af
menneskers sind og hjerne. Hvor rigtige og vigtige informationerne end måtte være.
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WHO taler om ”infodemier”

WHO omtaler på deres hjemmeside også, at såkaldte ”infodemier” skal tages alvorligt:
“An infodemic is too much information including false or misleading information in
digital and physical environments during a disease outbreak. It causes confusion and
risk-taking behaviours that can harm health. It also leads to mistrust in health
authorities and undermines the public health response.
An infodemic can intensify or lengthen outbreaks when people are unsure about what
they need to do to protect their health and the health of people around them.
With growing digitization – an expansion of social media and internet use – information
can spread more rapidly. This can help to more quickly fill information voids but can also
amplify harmful messages”.
Forskellige forskere omtaler de sociale mediers rolle i infodemierne som et tveægget
sværd, der på den ene side kan sprede forkert information meget hurtigt og på den anden
side kan udbrede vigtige oplysninger lige så hurtigt.
Forskere peger også på, at der må sættes systemer op, der kan forebygge ”information
overload and infodemic in the connected world of 21st century” (bl.a. tidsskriftet Public
Health og videnskabelige artikler i National Library of Medicine).
FN’s Udviklingsprogram (UNDP) udgav i maj 2020 en såkaldt ”Guidance Note” med overskriften
”Responding to COVID 2019 Information Pollution”, fordi UNDP vurderede, at COVID 2019
repræsenterede en hidtil uset global kommunikationsudfordring. UNDP opfordrer til at være
opmærksomme på dis-information, mis-information og mal-information:
“The resulting confusion of information is having negative repercussions not only on immediate
public health outcomes, but also for human rights, social cohesion and conflict prevention”.
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Selve mængden af nyheder kan være problematisk for sundheden
Det er sikkert, at der aldrig før i verdenshistorien har været indsamlet og formidlet så
mange informationer og data nationalt og globalt om en enkeltstående sygdom. Det er
derfor interessant og nok noget overset, når forskere peger på, at det ikke bare er de
meget omtalte konspirationsteorier og fake news, som kan være problematisk for
verdenssundheden, men også selv mængden af information. Og jeg tilføjer: Negative og
frygtskabende nyheder, der bliver spredt som løbeild, som skaber bekymringer og stress,
og som meget nemt påvirker ledelsers beslutningsprocesser
Det må siges at være relevant at stille spørgsmål til, hvordan politikere og ledere kan
håndtere og styre overblik og kvalitet af informationer og data – fremfor at kolossale
datamængder slynges rundt i menneskers hjerner, som var de centrifuger. Kan der rejses
refleksioner omkring Corona-pandemien og føres fornuftige samtaler om spørgsmål som
fx:
•
•
•

Hvor vigtigt er det at formidle daglige data og smittetal fra alle kroge af landet og
verden til alle mennesker hver eneste dag og hvor længe?
Hvordan er muligheden for måske at formidle data en gang om ugen i stedet med
højere kvalitet omkring informationer og beslutninger?
Hvad ville medier og virologer sige til ikke at skulle søge nye vinkler og
kommentarer til smittetallene hver dag?

Et godt råd – hvad betyder denne viden for dig?
Som et eksempel på hvordan negative nyheder påvirker menneskers hjerne og
beslutningsprocesser, er Corona-pandemien for dig som leder en mulighed for at trække
nogle af tidens helt store perspektiver ind i din daglige ledelse og reflektere over, hvor
meget kommunikation faktisk betyder i vores samfund og i vores beslutningsprocesser.
Hvad betyder disse spørgsmål og denne faktuelle viden for dig i dit liv og for din
omgivelser – privat såvel som i dit arbejdsliv? Og hvad vil du gøre ved det – nu?

?
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Udfordring 5

Engagement

Kun 20% er engageret i deres arbejde - 11% er ”aktivt uengagerede”
Denne udfordring er skræmmende. Som mennesker lever i en tidsperiode i den samlede
menneskeslægts millionårige historie, hvor vores gennemsnitlige levestandard og levealder
aldrig nogen sinde har været bedre. Men engagereros i vores arbejde og arbejdsplads – det gør
vi åbenbart ikke.
Jeg er ikke i tvivl om, at eksperter og videnskab kan rejse mange spørgsmål om undersøgelser
som Gallups State of the Global Workspace 2021. Men det er svært at komme uden om, at
opinionsundersøgelser som disse bærer konkrete vidnesbyrd fra den virkelige verden. Tænk
bare på, hvor gode undersøgelserne er til at pejle resultater af f.eks. folketingsvalg.
Tallene fik mig næsten til at stoppe med at trække vejret, da jeg første gang hørte om dem i
2017. De nyeste globale tal fra 2020 viser ovenikøbet, at det ifølge Gallup aldrig har stået
dårligere til. Gennemsnitligt er 80% af verdens medarbejdere i 2020 ikke engageret i deres
arbejde.
Ja, du læste rigtigt: 80%. Corona-pandemien har betydning, fortæller Gallup, men den rokker
ikke ved det generelle billede. Det mest opsigtsvækkende er, at Vesteuropa – igen – ligger helt i
bund med 11%, hvor USA og Canada topper listen med 34% efterfulgt af Asien og Latinamerika
med 24%.
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I Danmark kan vi prale af at være placeret som nr. 2 i Europa med 20%, hvor flere sydeuropæiske
lande skraber bunden med tal på blot 5-8%. Men er det egentlig noget at prale af – at være et
globalt gennemsnit på et kontinent, der skranter så fælt?
Tidligere har Gallup også opgjort et tal for, hvor mange medarbejdere, der har svaret så negativt,
at de er blevet kategoriseret som værende ”aktivt uengagerede”. Sagt lidt mindre pænt,
modarbejder de ligefrem deres arbejdsplads. I Vesteuropa lød dette tal i 2017 på 19%. Danmark
havde 11%, mens Italien toppede bundlisten med 30%.

Engagerede medarbejdere er selvfølgelig lig mindre stress og bedre
økonomi
Overvej lige tallene en ekstra gang, inden du læser videre: 20% af danskerne er engagerede.
11% er aktivt uengagerede. Hvad er konsekvenserne? Der er i hvert fald to store:
1. Gallup konkluderer, at det økonomiske tab ved uengagerede medarbejdere er kolossalt:”
This lack of engagement costs the global economy US$ 8.1 trillion, nearly 10% of GDP, in
lost productivity each year”, hedder det.
2. Arbejdsmiljøforskning viser, at jo større engagement, medarbejdere har i deres arbejde,
jo bedre trives de. De sover bedre, de har færre sygedage, og de er gladere.
Undersøgelsen viser, at medarbejdere i afdelinger med et højt engagement generelt
også har en bedre trivsel.
Ser vi disse konsekvenser i lyset af samfundsdebatterne i Danmark om f.eks. mangel på
arbejdskraft i velfærdssektoren og behovet for reformeringer af samfundet, er det værd at
overveje, hvad der kan ske, hvis vi formår at øge engagementet på vores arbejdspladser med,
skal vi bare sige, 10-20%?

Ledere er ansvarlige for mindst 70% af forskelle i medarbejdernes
engagement
Gallups opfordring til ledere verden over lyder ”Making the World better begins at work”:
“Ultimately, leaders must create a culture in which leaders, managers and employees weave
wellbeing into their everyday conversations. Wellbeing must become a natural and expected
part of “how we do things around here.”
“The global workplace is experiencing a generational shift in the way the world defines business
success. Going forward, businesses will not be measured by profits alone. They also will be
measured by their positive impact on people and the planet”.
Er du i tvivl om, hvor stor din betydning som leder er, så har Gallups undersøgelser vist, at ledere
er ansvarlige for mindst 70% af forskellene på niveauer af medarbejderengagement, og at 82 af
medarbejderne ser deres leder som værende uinspirerende.
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Et godt råd: Tænd gnisten - besvar 10 spørgsmål
Når du vil skabe engagement på din arbejdsplads og tænde gnisten i både dine egne øje og hos
dine omgivelser, vil jeg anbefale dig at starte med at besvare disse 10 spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvorfor er dit arbejde vigtigt?
Hvad vil du egentlig gerne selv opnå?
Hvad er din fortælling til dig selv og dine omgivelser?
Husker du at gøre fortællingen til en del af hver eneste dag på
arbejdet?
5. Hvad er din personlige flaskepost?
6. Hvordan taler du om det svære?
7. Hvad gør du på en dårlig dag?
8. Hvordan prioriterer du din tid?
9. Hvordan sørger du for at få hjælp fra andre?
10. Hvordan plejer du din mentale sundhed?
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Udfordring 6

Din dyrebare tid
Tidsmatricen stammer fra publikationen ”De 5 VALG – vejen til ekstraordinær produktivitet”
(Time Management 2.0. Udgivet af Af Kory Kogon, Adam Merill og Tonny Maak, FranklinCovey).
Publikationen er en opfølgning på et af verdens mest omfattende
ledelsesudviklingsprogrammer ”7 gode vaner”, først beskrevet i bogen af samme navn udgivet i
1989 som en forretnings- og selvhjælpsbog skrevet af Stephen R. Covey. Tidsmatricen er
baseret på interaktionen mellem:
•
•

Ting der haster. Noget der føles, som om det skal gøres lige nu, hvad enten det rent
faktisk gør en forskel i forhold til resultaterne eller ej.
Ting der er vigtige. Noget der – hvis det ikke bliver gjort – vil have alvorlige konsekvenser
for resultaterne.

I matricen bliver dine aktiviteter inddelt i forhold til, hvor meget de haster, og hvor vigtige de er.

Q2 ekstraordinær

Vigtigt

produktivitet

Q1 nødvendighed

Planlægning
Kreativitet
Læring
Forebyggelse
Relationer

Kriser
Sidste øjebliksdeadlines
Presserende
problemer
Uforudsete hændelser

Q4 spild

Q3 distraktion
Ikke vigtigt

Trivielt arbejde
Overspringshandlinger
Overdreven afslapning
Tidsspilde
Sladder

Unødvendige afbrydelser
Irrelevante møder
Andre menneskers
mindre problemer
Uvigtige mails, og
opgaver og opdateringer

Haster
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Haster ikke

Hvordan kan du flytte tid til Q2?
Indsamling af data over årtier kloden rundt har vist, at mennesker gennemsnitligt anvender
deres tid på arbejdspladsen således i de fire kvadranter:

Q1
Q2
Q3
Q4

27,6%
30,8%
23,6%
17,9%

Sagt på en anden måde:
•
•
•

51,2% af tiden bliver brugt på aktiviteter, der haster.
30,8% af tiden bliver brugt på ting, der virkelig betyder noget.
41,5% af tiden bliver brugt på ikke-vigtige aktiviteter.

Selvfølgelig er der ting, som haster, og ikke-vigtige aktiviteter rummer jo også sludderen med
kollegaen om stort og småt, kagen til kaffen og at tjekke vigtige nyheder og personlige
opdateringer på din mobiltelefon. Men hvad er dit argument imod at stille dig selv fire
spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Er fordelingen af tid altid den rette i min hverdag?
Hvad kan jeg opnå ved at flytte få procent af mine aktiviteter?
Lader jeg mig påvirke for meget af fx dagens mails, og hvad andre synes er vigtigt?
Hvordan kan jeg reservere mere tid til mine Q2 aktiviteter i min kalender?

Og for at skære ind til benet: Når nu det er et faktum, at vores hjerne bliver udsat for forurening
med data og informationer i et højere og højere tempo, hvordan kan du så undgå, at ting der
”ikke haster” bliver gjort til ”vigtige ting der haster” – hvordan holder du Q1 tallet ”nede”?
Hver gang du møder noget, der ser ud til at haste, kan du så stille dig selv det helt afgørende
spørgsmål: Hvor meget haster det egentlig? På en skala fra 0 til 10? Og træffe en kvik beslutning
derefter. Der er sikkert ganske meget, der fint kan vente til i morgen eller næste uge, tror du
ikke? Så du skaber tid og rum til det allervigtigste?
Mit råd til dig er: Gå i gang nu – hold ”Ugens vigtigste møde – mødet med dig selv” på et fast
tidspunkt hver eneste uge og tag styring i hvordan du flytter 10% af din tid. Selvfølgelig kan du
da det.
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Seks statements til dig
1. Informationsforurening
Sæt en bodyguard foran din hjerne og hold øje med hvad der optager
dit sind og dine tanker
2. Tempo og systemer
Vær kritisk og kærlig i din hverdag overfor det digitale tempo og alle
de systemer du møder. Træf valg med accept, undren eller oprør.
3. Travlhed og stress
Vær ærlig overfor dig selv og dine omgivelser når du har lidt for travlt
og når du bliver presset, så spørg altid: Hvor meget haster det
egentlig?
4. Negative nyheder
Tag aktive valg når negative nyheder buldrer. Hvad vælger du at tale
om og gøre? Hvad er indenfor din kontrol?
5. Engagement
Spørg dig selv – og insister på at finde svaret: Hvordan tænder du
gnisten i dine og dine omgivelsers øjnene og løfter engagementet
10%?
6. Dyrebar tid
Spørg dig selv – og insister på at finde svaret: Hvordan flytter du 10%
af din tid til kreativitet, planlægning og relationer?
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Bonus
10 (+1) Communication Secrets of Great
Leaders

Fra det amerikanske erhvervsmagasin Forbes gengiver jeg på
de følgende sider intet mindre end 10 hemmeligheder (+1)
ekstra hemmelighed.
Hemmelighederne stammer fra en ti år gammel artikel. Lyder
det som simple, almindelige råd – så skal du nok læse dem en
ekstra gang, eller to.

1
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Speak not with a forked tongue
In most cases, people just won't open up to those, they don't trust.
When people have a sense a leader is worthy of their trust, they will invest time and take
risks in ways, they never would if their leader had a reputation built upon poor character
or lack of integrity.
While you can attempt to demand trust, it rarely works. Trust is best created by earning
it with right acting, thinking, and decisioning.
Keep in mind people will forgive many things, where trust exists, but will rarely forgive
anything where trust is absent.
Tal ikke med to tunger – værn om din troværdighed

2
Get personal
Stop issuing corporate communications and begin having organizational conversations.
Think dialog not monologue.
Here's the thing: The more personal and engaging the conversation is the more effective
it will be.There is great truth in the following axiom: "People don't care how much you
know until they know how much you care."
Classic business theory tells leaders to stay at arms length. I say stay at arms length if
you want to remain in the dark receiving only highly sanitized versions of the truth.
If you don't develop meaningful relationships with people you'll never know what's
really on their mind until it's too late to do anything about it.
Skab personlige og meningsfulde relationer
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3
Get specific
Specificity is better than Ambiguity 11 times out of 10. Learn to communicate with
clarity.
Simple and concise is always better than complicated and confusing.
Time has never been a more precious commodity than it is today. It is critical leaders
learn how to cut to the chase and hit the high points - it's also important to expect the
same from others.
Without understanding the value of brevity and clarity it is unlikely, you'll ever be
afforded the opportunity to get to the granular level as people will tune you out long
before you ever get there.
Your goal is to weed out the superfluous and to make your words count.
Hold det simpelt og præcist

4
Focus on the leave-behinds not the take-away
The best communicators are not only skilled at learning and gathering information while
communicating, they are also adept at transferring ideas, aligning expectations, inspiring
action, and spreading their vision.
The key is to approach each interaction with a servant's heart.
When you truly focus on contributing more than receiving you will have accomplished
the goal.
Even though this may seem counter-intuitive, by intensely focusing on the other party's
wants, needs & desires, you'll learn far more than you ever would by focusing on your
agenda.

Vær nu lidt ydmyg, tjen og bidrag i stedet for at servere din egen dagsorden
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5
Have an open mind
I've often said that the rigidity of a closed mind is the single greatest limiting factor of
new opportunities. A leader takes their game to a whole new level the minute they
willingly seek out those who hold dissenting opinions and opposing positions with the
goal not of convincing them to change their minds, but with the goal of understanding
what's on their mind.
I'm always amazed at how many people are truly fearful of opposing views, when what
they should be is genuinely curious and interested.
Open dialogs with those who confront you, challenge you, stretch you, and develop you.
Remember that it's not the opinion that matters, but rather the willingness to discuss it
with an open mind and learn.
Mød synspunkter omkring dig, lær og vær åben

6
Shut-up and listen
Great leaders know when to dial it up, dial it down, and dial it off (mostly down and off).
Simply broadcasting your message ad nauseum will not have the same result as
engaging in meaningful conversation, but this assumes that you understand that the
greatest form of discourse takes place within a conversation, and not a lecture or a
monologue.
When you reach that point in your life where the light bulb goes off, and you begin to
understand that knowledge is not gained by flapping your lips, but by removing your ear
wax, you have taken the first step to becoming a skilled communicator.
Tal meget mindre – spørg og lyt meget mere
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7
Replace ego with empathy
I have long advised leaders not to let their ego write checks, that their talent can't cash.
When candor is communicated with empathy & caring and not the prideful arrogance of
an over inflated ego, good things begin to happen.
Empathetic communicators display a level of authenticity and transparency, that is not
present with those, who choose to communicate behind the carefully crafted facade
propped-up by a very fragile ego.
Understanding this communication principle is what helps turn anger into respect and
doubt into trust.
Glem nu dig selv lidt

8
Read between the lines
Take a moment and reflect back on any great leader that comes to mind.
You'll find they are very adept at reading between the lines.
They have the uncanny ability to understand what is not said, witnessed, or heard.
Being a leader should not be viewed as a license to increase the volume of rhetoric.
Rather astute leaders know that there is far more to be gained by surrendering the floor
than by filibustering. In this age of instant communication, everyone seems to be in such
a rush to communicate what's on their mind that they fail to realize everything to be
gained from the minds of others.
Keep your eyes & ears open and your mouth shut, and you'll be amazed at how your level
or organizational awareness is raised.
Tænk dig om, reflekter, fornem og mærk – hvad sker der egentlig i og omkring dig
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9
When you speak, know what you're talking about
Develop a technical command over your subject matter. If you don't possess subject
matter expertise, few people will give you the time of day.
Most successful people have little interest in listening to those individuals who cannot
add value to a situation or topic but force themselves into a conversation just to hear
themselves speak. The fake it until you make it days have long since passed, and for
most people I know fast and slick equals not credible.
You've all heard the saying "it's not what you say, but how you say it that matters," and
while there is surely an element of truth in that statement, I'm here to tell you that it
matters very much what you say. Good communicators address both the "what" and
"how" aspects of messaging so they don't fall prey to becoming the smooth talker who
leaves people with the impression of form over substance.
Du er nødt til at have indsigt og viden

10
Speak to groups as individuals
Leaders don't always have the luxury of speaking to individuals in an intimate setting.
Great communicators can tailor a message such that they can speak to 10 people in a
conference room or 10,000 people in an auditorium and have them feel as if they were
speaking directly to each one of them as an individual.
Knowing how to work a room and establish credibility, trust, and rapport are keys to
successful interactions.
Tal til hver enkelt – også når du taler til mange
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10 (+1)
Be prepared to change the message if needed
Another component of communications strategy that is rarely discussed is how to
prevent a message from going bad, and what to do when does.
It's called being prepared and developing a contingency plan.
Again, you must keep in mind that for successful interactions to occur, your objective
must be in alignment with those you are communicating with.
If your expertise, empathy, clarity, etc. don't have the desired effect, which by the way is
very rare, you need to be able to make an impact by changing things up on the fly.
Use great questions, humor, stories, analogies, relevant data, and where needed, bold
statements to help connect and engender the confidence and trust that it takes for
people to want to engage.
While it is sometimes necessary to "Shock and Awe" this tactic should be reserved as a
last resort.
Vær altid beredt til at sadle om – for kommunikation går tit ikke som planlagt
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”Ægte lytten er en sjælden kunst. Sædvanligvis optager
tankerne den største del af en persons opmærksomhed. I bedste
fald vurderer vedkommende dine ord eller forbereder sig på det
næste, han eller hun vil sige. Eller måske hører vedkommende
overhovedet ikke efter og er hensunket i egne tanker”
(Eckhart Tolle, Stilhedens budskab, Borgens Forlag, 2021, oprindelig
udgivelse 2003)

“Mindfulnes training enables us to expand our awareness of
what’s happening in the landscape of our mind from moment to
moment. It also helps us pause in the moment, so we can make
more conscious choices and take deliberate actions. These are
powerful skills to have as a leader”
(The Mind of the Leader, Harvard Business, 2018)
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”De mennesker, der er skøre nok til at tro, at de kan ændre
verden. Det er dem, der gør det”
(Steve Jobs, 1955 – 2011, hovedstifter af Apple)

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed
citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that
ever has”
(Margaret Mead, 1901 – 1978, amerikansk antropolog og skribent)

”Den virkelige fare er ikke, at computere begynder at tænke som
mennesker, men at mennesker begynder at tænke som
computere”
(Sydney J. Harris,1917- 1986, amerikansk journalist)

“På den måde at man i matematikkens love sigter på
virkligheden, er de ikke sikre. På den måde lovene er sikre, sigter
de ikke på virkeligheden”
(Albert Einstein, fysiker, 1879-1955, fik Nobelprisen i 1921)
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Det tilbyder jeg at hjælpe med
Træningsforløb

Hvad er dine allervigtigste opgaver som leder netop nu? Hvordan kan du
sikre dialog og kommunikation i processen, så du skaber engagement og
resultater? Nyt og unikt forløb designet direkte til din hverdag med
øvelser, værktøjer og konkret støtte. Også mulighed for hjælp 24/7.

Personlig coaching

Hvad vil du med din karriere og dit arbejdsliv? Hvordan kommer du videre
fra den situation, du er landet i? Hvad er dine muligheder og drømme, og
hvordan står det egentlig til med din “work-life” balance”? Klassisk
sparring og coaching. Og mulighed for at deltage et spritnyt kombi-forløb
med det allerbedste fra floating og coaching.

Tekster og strategi

Jeg tilbyder også at hjælpe dig helt konkret med at komme i mål med din
allervigtigste kommunikation. Bag alting ligger den skarpe tekst med
mening og substans. Derfra bliver alt andet bygget op. Få hjælp til alle
slags tekster. Og få hjælp til at finde pragmatiske og strategiske løsninger
på de behov du har indenfor dine rammer og realiteter.

Viden og inspiration

Der ligger et solidt fagligt grundlag bag alt, hvad jeg tilbyder. Herunder
dette faglige WhitePaper, podcasten Flaskeposten og artikler på min
Blog. Mine vigtigste budskaber er: Sæt en bodyguard foran din hjerne,
tænd gnisten i øjet, forebyg stress og nedbring sygefraværet.
Læs meget mere på

www.lederkommunikation.nu
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