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LEDEREN

Ifølge tal fra Danmarks statistik er 
sygefraværet steget fra et gennem-
snit på 8,1 sygedage per fuldtidsan-
sat i 2013 til 8,5 sygedage i 2015. 
Kommunerne topper statistikken 
med næsten 13 sygedage per år. I 
Danmark registrerer vi ikke, hvorfor 
folk melder sig syge, men der er vist 
ingen tvivl om, at en del af denne 
statistik skyldtes stress og at dette 
tal også har været stigende gennem 
de seneste år.

Ny teknologi gør, at vi er online og 
”på arbejde” 24/7, finanskrisen har 
presset virksomhedernes ledere og 
medarbejdere til at løbe endnu hur-
tigere med færre ressourcer og glo-
bal konkurrence presser konstant 
virksomhederne til at optimere på 
produkter og services.  

Vi kender alle følelsen af, at der al-
drig helt er nok timer i døgnet til alle 
de gøremål, vi har. Det glæder både 
på arbejdet og privat. For samtidig 
med at du skal have et godt, pre-
stigefyldt job, som kræver mange 
timer af din dag, skal dine børn se 
fine, velplejede og glade ud og dit 
hus skal skinne som taget ud af et 
boligmagasin. Du skal også selv se 
godt og overskudsagtig ud. Der-
udover skal du også træne til den 
næste maraton eller triatlon, du skal 
deltage i.

Det er ikke overraskende, at nogle medarbejdere må sy-
gemelde sig med stress. 
I Frankrig er loven ”retten til at være offline” netop blevet 
vedtaget. Den forbyder virksomheder at tvinge medar-
bejderne til at tjekke arbejdsmails i fritiden for at modgå 
stress og udbrændthed. Er det svaret? Måske, måske 
ikke.

Under alle omstændigheder kan vi ikke blive ved med at 
løbe hurtigere og arbejde hårdere for at kunne følge med 
og nå virksomhedens mål. Nej, men af de ting vi i højere 
grad skal se på er, hvordan vi i stedet for kan arbejde 
smartere.

I dette års første nummer af Ledelse i Udvikling får du 
derfor nogle helt konkrete bud på, hvordan du og dine 
medarbejdere kan arbejde smartere med effektive ar-
bejdsvaner.

Hvis I i fællesskab skal nå virksomhedens mål, så handler 
det nemlig om at finde de arbejdsmetoder, der gør, at 
både du og dine medarbejdere kan nå målene og sta-
dig stå oprejst, når dagen er omme. Hvis I bare løber 
hurtigere og hårdere for hver dag, der går, så er der stor 
risiko for, at I brænder ud, inden I når målstregen, og det 
er hverken godt for dig som leder eller sundt for medar-
bejderne og for virksomhedens bundlinje.

Rigtig god læselyst

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, 
DANSK HR

Work smarter  
– not harder
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Pit-stop er vejen til effektive arbejds- 
vaner  Lad dig ikke overhale af ineffektive arbejds-
vaner. Hvis du vil arbejde hårdt, må du også arbejde 
smart. Men hvordan forenkler og effektiviserer vi vores 
måde at arbejde på i en verden præget af stigende 
kompleksitet og hastighed? Overser vi i virkeligheden 
det, der ligger lige for næsen af os? 

Kvalitetstid i virksomhederne  Senior 
Director hos Grundfos Christian Brix Jacobsen, som er 
ansvarlig for divisionen Mechanical Development med i 
alt 90 medarbejdere (heraf de 60 i Danmark), har arbej-
det meget med at ændre mdarbejdernes arbejdsvaner.

De tre vigtigste effektive arbejdsvaner  
Afbrydelser og støj fra storrumskontoret, informations-
forstoppelse og stigende krav om øget produktivitet 
presser de gode arbejdsvaner. Men selvom det kan 
synes svært, så er det ikke umuligt at arbejde klogt og 
effektivt. Effektive arbejdsvaner fortjener en chance.  
Læs her hvordan.    

Ny teknologi og Smart Working –  
vejen til forenklede arbejdsmetoder 
Smart Working er en arbejdsmetode, hvor man benyt-
ter sig af ny teknologi, og er en måde at organisere sit 

arbejde på, hvor målsætningen er at skabe større yde-
evne og effektivitet ved at benytte sig af fleksibilitet og 
samarbejde. Målet med Smart Working er at skabe en 
bedre balance baseret på en højere grad af fleksibilitet 
og selvstændighed.  

Tre nøgler til effektive ledermøder  
Mange oplever ledermøder som uproduktive og som 
en kilde til frustration. Når hverdagen ruller, så kommer 
driften ofte til at trumfe alt andet. Læg dertil, at der tit 
bruges alt for meget tid på at behandle emner, der 
ikke hører hjemme på ledermøderne. Her præsenteres 
tre nøgler til at udvikle en effektiv mødepraksis, så 
ledermøderne producerer både resultater, energi og 
motivation.

En meningsfuld og produktiv arbejds-
dag burde vel være ’en menneskeret’?  
Employee Experience Management handler om at holde 
det enkelt og sætte medarbejderen i centrum i en tid 
hvor nye teknologier, forbrugervaner og forretnings-
modeller ser dagens lys, og veletablerede virksomheder 
disruptes og rives op med rødderne. Her stiller vi skarpt 
på tendensen med en konkret case, nogle overraskende 
indsigter og tre gode fif.
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De tre vigtigste effektive  
arbejdsvaner

Afbrydelser og støj fra storrumskontoret, informationsforstoppelse og stigende 

krav om øget produktivitet presser de gode arbejdsvaner. Men selvom det kan 

synes svært, så er det ikke umuligt at arbejde klogt og effektivt. Effektive arbejds-

vaner fortjener en chance. Læs her hvordan.

Line Ullmann,  
specialist i effektive arbejdsvaner

Barriererne for effektive arbejdsvaner er målbare. 
Sidder du i storrumskontor er der mere end 60 % 
sandsynlighed for, at du oplever, at det svækker 
koncentrationen. Og 35 % sandsynlighed for, at 
du oplever at det kan resultere i fejl. Værst er stø-
jen fra omgivelserne, dernæst kommer de mange 
afbrydelser fra kolleger.1 

Men selv om du skulle være så heldig, at have 
dit eget kontor, er du formentlig ikke skånet for 
distraktioner. Informationstyranniet truer med at 
ødelægge enhver mulighed for at tænke en sam-
menhængende tanke. Den amerikanske neurofor-
sker Daniel Leavitt har forsøgt at sætte tal på, og 
ifølge ham forbruger vi nu dagligt en informations-
mængde svarende til indholdet i 175 aviser.2  Med 
andre ord så er det en udfordring for de fleste at 
skelne mellem det, der er vigtigt, og det, der kan 
ignoreres. 

Mange kan nok også nikke genkendende til at 
omstruktureringer, strukturelle tilpasninger og der-
med krav om at nå mere på mindre tid snarere er 
normen end undtagelsen. Det er svært at holde 
fokus i længere tid af gangen. Og overblikket over 
opgaverne smuldrer. Resultatet er, at den person-
lige effektivitet og dermed arbejdsglæden er un-
der pres. 

Tre kernekompetencer  
for den effektive medarbejder
Der er et hav af gode råd til, hvad du kan gøre for at løfte den 
personlige effektivitet. Men det kan hurtigt blive for meget. 
Her er et bud på blot tre effektive arbejdsvaner. Start med 
dem, så er du godt på vej.  

Vane 1: Skab og bevar overblikket

Måske har du allerede en opgaveliste. Måske har du to? Må-
ske har du flere steder, du gemmer informationer og opgaver 
såsom opgavelisten, indbakken, kalenderen, post it notes, 
tilfældige noter i tasken, en bunke med print på bordet. Op-
gaverne ligger dermed spredt, og overblikket trues. 

Forsøg i stedet at samle det hele et sted. Opret en såkaldt 
bruttoopgaveliste, hvor alt noteres. Formålet med bruttoop-
gavelisten er at holde overblik i et enkelt system, så du afla-
ster din arbejdshukommelse og holder op med at bekymre 
dig om ting, du alligevel ikke kan/skal gøre noget ved lige nu. 

Væn dig til at skrive alt ned, så du hele tiden har et fuldt og 
sandfærdigt billede af, hvad du skal lave. Grundreglen for  
listen er, at når noget kommer op, så øver du dig i tage stilling 
til det straks. Enten er det noget, der skal gøres (opgave). Så 
kan du vælge at gøre det nu eller føje det til listen. Eller også 
skal det gemmes (information, der ikke kræver yderligere 
handling) eller glemmes. Det skal ikke blive i dit hoved. 
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TEMA:  EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

Vane 2: Knivskarp prioritering

En banal med ikke desto mindre vigtig erkendelse 
lyder: ”Du kan ikke nå det hele!”

Du bliver aldrig færdig. Der vil altid være mere. Du 
vil altid være bagefter med opgaver, e-mails og 
ting, du skal gøre. Der kommer ikke til at være en 
dag, hvor du sidder på dit kontor og tænker: ”Nu 
er der ikke mere.” Og heldigvis for det. Det kunne 
jo betyde, at du var fyret. Eller død!

Men af denne grund er det at prioritere altafgø-
rende for at være effektiv. Det er ikke et mål i sig 
selv at nå alt og pr. autopilot svare på alle mails 
straks eller servicere alle, der stiller sig op i kø ved 
skrivebordet. At være effektiv er ikke at nå alt. Det 
er at vælge den vigtigste opgave, gå i gang med 
den og gøre den færdig.  

Det lyder indlysende, men i praksis er det ofte no-
get andet, der sker. Måske starter du dagen med 
at kigge på den lange to do-liste for derefter at 
starte med de hurtige og nemme. Det er altså ikke 
vigtighedskriteriet, der et styrende for, hvad du 
vælger at bruge tid på, men i stedet målet om at 
udrette noget.  

Det er vigtigt hele tiden at træne evnen til at prio-
ritere. Brug en simpel metode, når der er for travlt. 
Metoden hedder ABCDE.  

1)   Berlingske Business: Åbne kontorlandskaber dræber  
effektiviteten, 3. Februar 2016
2)  https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/ 

daniel-j-levitin-q-and-a-organised-mind-interview.

Tip!
Outlook-opgavelisten er et godt værktøj, 

fordi du kan tilføje opgaver, straks du 

kommer i tanke om dem, enten ved com-

puteren eller på din smartphone. Du kan 

også nemt tilføje e-mails, der indeholder 

opgaver til opgavelisten ved at sætte flag. 

Husk at tilføje en deadline, så du reelt 

parkerer opgaven på listen og lader dit 

system huske opgaverne for dig. 

Line Ullmann
specialist ieffektive arbejdsvaner
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A: Sæt A ud for de vigtigste ting i dag. Vælg 
max tre. For mange vil tre opgaver være alt rige-
ligt at skulle overskue på en dag, hvor møder og 
uforudsete hastesituationer nok vil tage en del af 
tiden. Hvis du sætter A ud for 10 ting, har du reelt 
ikke prioriteret. Der vil være stor risiko for at du 
mister fokus i løbet af dagen, og at uforudsete ting 
og afbrydelser vil køre dig af sporet. 

B:  Sæt B ud for de ting, som er vigtige, men 
som i værste fald kan vente til i morgen. Hvis du får 
mulighed for at løse nogle af B’erne allerede i dag, 
vil du opleve at være på forkant. 

C:  Sæt C ud for de ting, som kunne være 
rare at nå, men som ikke er vigtige i forhold til de 
resultater, du skal skabe. Lad ikke disse forstyrre 
dit fokus i løbet af dagen. Tag dig kun af dem, hvis 
du har tid nok og har afsluttet alle A’er og B’er.

D:  Sæt D ud for de ting, som du kan få andre 
til at hjælpe med. D står for Delegering. Sørg for at 
sætte tid af til overlevering af opgaverne allerede 
nu. 

E:  Sæt E ud for de ting, som du helt skal drop-
pe. Hvis din dag er for pakket, må du måske sige 
nej til et møde. Eller du kan udfordre opgavestil-
ler og spørge, om det virkelig er altafgørende at 
få revideret de gamle manualer lige nu. Slet også 
gamle C’er, der har stået på listen alt for længe. 
Sig til dig selv, at det åbenbart ikke har været alt-
afgørende, siden det ikke er blevet gjort, og giv så 
slip på idéen om at gøre det. 

Tip!
Væn dig til at ”sluge frøen”. Begrebet 

”Slug frøen” refererer til et gammelt ord-

sprog, der siger, at hvis du starter dagen 

med at sluge en stor frø, så kan du godt 

regne med, at du har overstået det vær-

ste den dag.3  Med andre ord, hvis du har 

flere ting, der er vigtige, så start med den 

store og svære ting. Undgå at udskyde 

opgaven, blot fordi den er besværlig. 

Vane 3: Træn fokus

Da vi lever i distraktionernes tidsalder, er vores evne til at 
skabe og fastholde fokus truet. Ifølge forfatteren Daniel Go-
leman er netop evnen til at fokusere altafgørende i en kom-
pleks verden.4  

Den gode nyhed er, at evnen til at fokusere er som en mu-
skel, der kan trænes. Goleman, der selv har arbejdet som vi-
denskabsjournalist i et klassisk journalistisk kontorlandskab 
på New York Times, beretter om et arbejdsmiljø, hvor der 
trods en kakofoni af samtale, råb tværs gennem lokalet og 
kliklyde fra tastaturer aldrig var nogen, der råbte på arbejds-
ro. I stedet intensiverede journalisterne deres opmærksom-
heden mod opgaven og lukke lydene ude. Det kan lade sig 
gøre at træne opmærksomheden. 

Tip! 
Næste gang du vil løse en opgave med fokus, så 

prøv følgende: Ryd først alle de potentielle for-

styrrelser og distraktioner, du selv har indflydelse 

på, af vejen. Sæt telefonen på lydløs, og vend den 

med skærmen nedad. Luk mailprogrammet og 

browservinduer ned. Sørg for, at du har de ting, 

du skal bruge, inkl. kaffe. Sæt et ur til at ringe ef-

ter et tidsrum på mellem 25 og 90 minutter. Gå 

så i gang. Forsøg at holde fokus. Kommer nogen 

alligevel og forstyrrer dig, så tag hurtigt stilling til 

det, de spørger om. Skal du gøre, gemme, glem-

me? Sig evt., at du er ledig igen om x antal minut-

ter. Og tag så igen fat på det, du var i gang med. 

Brug metoden med jævne mellemrum til at træne 

din fokusmuskel.  

3)   Brian Tracy: Slug frøen, 2001
4)  Daniel Goleman: FOCUS – The Hidden Driver of Excellence, 2013 


