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Der er ingen udløbsdato på vores farver
Alting ældes, men BeoVision 9 gør det med større ynde end de fleste. Takket være Automatic Colour
Management er det i stand til at modstå tidens tand. Et lille kamera svinger ned og finindstiller
farvegengivelsen, så du kan nyde det krystalklare 50” billede fra nu og til evig tid. Ring 33 48 35 63,
eller se mere på www.bang-olufsen.com/beovision9.

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST er den største specialforretning
for originale brugte møbelklassikere i Danmark, med hovedvægt
på arkitekttegnede møbler fra dansk designs guldalder.

Inspiration til et mere ambitiøst liv

Læs mere om os på www.klassik.dk
Job og karriere er noget, der vedrører stort set alle med en lang eller
mellemlang uddannelse. I dag er et job meget andet end en månedlig
kvittering fra Dataløn. Et job er identitet, personlig og faglig udvikling,
relationer, en social platform, og derfor hører arbejdsgiverne også oftere spørgsmålet ’Hvad kan virksomheden tilbyde mig?’
Tilsvarende har mange virksomheder fået væsentligt mere fokus på
medarbejdere som en strategisk ressource end tidligere. Bløde parametre som stolthed, loyalitet og engagement aflæses i dag direkte på
bundlinien. Der bruges mange ressourcer på at tiltrække og udvikle de
rigtige kompetencer. At tiltrække og fastholde medarbejdere er i dag
en salgs- og markedsføringsopgave. Har en virksomhed et godt omdømme, er der også god sandsynlighed for flere interessante emner,
når jobbet skal besættes.
Way to Work er et nyt medie, hvor der kan søges inspiration til ’job,
karriere og det gode liv’. Dette nummer er vores første magasin, men
der lanceres også en on-line udgave: www.waytowork.dk, hvor vi mere
interaktivt arbejder med emnet. Vores ambition er at udvikle et kommunikations-miljø, hvor der kan hentes vitalitet og inspiration til et
bedre liv – privat såvel som arbejdsmæssigt. Det er dybest set gennem andre, at ’overlæggeren hæves’, og det er ingen hemmelighed, at
visionen bag Way to Work er ”at få flere danskere til at tage ansvar for
sig eget liv”. Det kræver, at vi tør udfordre os selv, ser muligheder og
optræder positivt over for forandringer. Og det gælder arbejdstager så
vel som arbejdsgiver.
I Way to Works første nummers forsidehistorie har vi en person, jeg
tror, vi alle kan lære meget af. Master Fatman er en person, der om nogen har fulgt sit hjerte i stort set alle de valg, han har truffet gennem
årene. Det at lytte til sig selv, og kunne sige til og fra, giver en kæmpe
ressource. Lettere sagt end gjort vil de fleste af os sikkert hævde. Men
i bevidstheden om, at vi står til ansvar for vores eget liv, ligger også
den power, der gør, at nogle er bedre til at realisere deres drømme
end andre.
Kan dette interview blot få et par procent af vores læsere til at kigge
ind og tænke over, hvad der gør dem passionerede, så har vi nået et af
vores delmål med Vol 1. Kan vi yderligere få nogle til at handle på deres
indsigt, så har vi været med til at gøre en forskel. Og det er den helt
overordnede målsætning med Way to Work, nemlig at gøre en forskel i
flest mulige menneskers liv.
God fornøjelse på de kommende sider.
Steen Bosebjerg
Redaktør
Way to Work
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4

KØBENHAVN | BREDGADE 3 | AALBORG | STRANDVEJEN 11 | TEL (+45) 3333 9060 | www.klassik.dk

5

FOLLOW YOUR INSTINCT

www.SpinningJewelr y.dk

20

Way to Work
Chefredaktør:
Steen Bosebjerg, sb@waytowork.dk
Redaktionssekretær:
Lone Althoff, la@waytowork.dk
Journalister:
Anne Mette Ahlgreen
Lea Remmer Nürnberg
Mads Peter Abildgaard
Aksel Brinck
Søren Gade Stendal
Pia Olsen
Henrik Frederiksen
Design:
Vicky Volder
Layout:
Michael Svendsen
Foto:
Kennet Havgaard
Jacob Christian Hansen

14

34

INDHOLD
8 Employer Branding på direktionsgangen
Professor Henrik Holt Larsen fra CBS giver sit bud på hvilke kompetencer HR i fremtiden skal dyrke

14 Master i kærlighed
Det gode liv ifølge multi-kunstneren Master Fatman

20 Fysisk og psykisk velvære
Inspiration til smøring og vedligeholdelse af krop og sjæl

Illustration:
Stephan Nielsen
Redaktion og annoncesalg:
Way to Work A/S
Halmtorvet 29
Baghuset 7A
1700 København V
tel. 7026 2700
fax. 7026 2720
kontakt@waytowork.dk
www.waytowork.dk

28 Danmarks stærkeste employer brand
Et besøg på Roskilde Festival, hvor vi kommer om bag kulissen på en af Danmarks største arbejdspladser
- I hvert fald i uge 27

34 stress
Den store velfærdssygdom

Tryk:
Datagraf Auning A/S
Oplag: 22.000
ISSN: 1903 - 4482

6

44 Fyret – og hva’ så?
En fyring er ikke verdens undergang. Den kan blive begyndelsen til en endnu mere spændende tilværelse
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”Et stærkt Employer Brand er vigtigt,
og det uanset om man er Novo Nordisk
eller en lokal VVS’er”
Professor Henrik Holt Larsen fra CBS

Af Steen Bosebjerg

Employer Branding
på direktionsgangen
Employer Branding er et af de nye ord, der er ved at indfinde sig i ledelsens ordforråd. Gammel vin på nye flasker vil mange, der
har arbejdet med branding i mange år, sikkert hævde, men faktum er, at virksomhederne i dag har væsentligt mere fokus på medarbejdere som en strategisk ressource end tidligere. Bløde parametre som stolthed, loyalitet og engagement aflæses i dag direkte
på bundlinien.

Professor Henrik Holt Larsen fra CBS er om nogen
én, der har haft fingeren på pulsen inden for HRM
gennem de seneste årtier. Employer Branding er
som begreb omkring 10 år gammelt, men principperne bag Employer Branding er jo lige så gamle
som den frie bevægelige arbejdskraft – altså lige
så længe der har eksisteret lønmodtagere.
Fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft har gennem de seneste år fået en mere central
plads i virksomhedernes strategiske overvejelser.
Det er jo en naturlig konsekvens af en mangelsituation. Et godt job er i dag meget mere end en god
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løn og et interessant indhold. Virksomhedskultur,
personlige og faglige udviklingsmuligheder, fleksibilitet, fysiske rammer m.v. er forhold, der i højere
grad end tidligere er udslagsgivende for de jobs,
der besættes. Det er blevet købers marked. Man
kan sige, at de seneste år er det virksomhederne,
der har været til jobsamtale. Og det har været en
brat opvågning for mange virksomhedsledelser.
Den mentale shortliste
Et stærkt Employer Brand er vigtigt, og det uanset
om man er Novo Nordisk eller en lokal VVS’er. Novo

Nordisk er i dag i stand til at støvsuge de største
talenter fra Farmaceutisk Fakultet. Og det er ikke
tilfældigt. Denne position er et produkt af adskillige års profilering af Novo Nordisk som en attraktiv
arbejdsplads overfor ambitiøse studerende. Men
også den lokale VVS’er kan være stærkt profileret.
Alle VVS’ere i lokalområdet ved jo godt, hvor de
dygtige svende er, og svendene ved også, hvor de
finder de bedste arbejdsforhold, den bedste chef
og de mest spændende opgaver. Det er ikke ’rocket
science’, men det kræver en bevidsthed at arbejde
målrettet med sit brand.
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”Et spændende job er en væsentlig del af et godt liv. Specielt
blandt de yngre generationer er
job ensbetydende med identitet”

”Vil man som virksomhed kunne tiltrække den
bedste talentmasse, må man også stå frem og
vise, hvad man står for”

Der er naturligvis stor forskel på, hvordan et
stærkt Employer Brand med 10.000 medarbejdere
og en VVS’er med 8 svende bliver skabt. For store
virksomheder er der et naturligt samspil mellem
Employer Branding og Corporate Branding. Der er
en omverden, der løbende påvirker vores indtryk.
Eksempelvis var der stor forskel på omverdenens
syn på Farum Kommune før og efter Brixtofte sagen. At have en arbejdsplads, der på mindre end et
år går fra at være Danmarks progressive kommune til at være Danmarks skandaleramte kommune,
spiller naturligvis ind på arbejdsglæde, selvforståelse og stolthed.
I et hvilket som helst arbejdsmarked vil der altid
være kamp om de bedste hoveder. De tider, hvor
den, der lever stille, lever godt, er ifølge Henrik
Holt Larsen fortid. Vil man som virksomhed kunne
tiltrække den bedste talentmasse, må man også
stå frem og vise, hvad man står for. De mest kvalificerede venter på, at jobbet finder dem, og de gør
kun noget aktivt, når der er noget, de virkelig ønsker sig. Et spændende job er en væsentlig del af
et godt liv. Specielt blandt de yngre generationer
er job ensbetydende med identitet. Og her er det
alt andet lige lettere at kunne tiltrække kandidater, når man er på den mentale shortliste.
Kampen om de bedste hoveder
Uanset hvordan arbejdsmarkedet ser ud, vil der altid
være kamp om at kunne tiltrække de bedste hoveder.
Her tror jeg, at man fremover vil se en intensivering i
takt med, at flere og flere virksomheder begynder at
arbejde strategisk med HR, siger Henrik Holt Larsen
og fortsætter: HR er gennem de seneste 5 år blevet løftet i organisationerne, og i dag ser man langt
flere HR-chefer i direktionen end tidligere. Dette
sker i takt med, at flere danske virksomheder bliver vidensbaserede, og så er det ikke ligegyldigt,
hvem der udvikler, sælger og distribuerer. Medarbejdere er blevet den væsentlige strategiske ressource, og der er kommet en stor bevidsthed om
omkostningerne ved nyansættelser. Der er mange
penge at tjene ved at nedsætte personaleomsætningen med 10%.
Paratheden for Employer Branding skal naturligvis
også ses i et kulturelt perspektiv. Der tales internationalt meget om den skandinaviske ledelses-
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Den administrerende direktør
En god forventningsafstemning skaber en god arbejdsplads

For andet år i træk er Microsoft blevet kåret som
Danmarks bedste arbejdsplads. Ret imponerende når man kender til mange internationale
virksomheders udfordringer med dansk kultur
og danske kerneværdier, som fleksibilitet,
medbestemmelse og uafhængighed.
Microsoft har det som et erklæret mål, at være
en god arbejdsplads. Her starter al forankring.
Men den væsentlige grund til, at Microsoft i stort
set hele verden topper hitlisterne over attraktive
arbejdspladser, er ifølge Jørgen Bardenfleth,
at man i Microsoft er dygtige til at forventningsafstemme. En strategi er først effektiv,
når den lever på individniveau. Det er vigtigt,
at medarbejderne ikke er tvivl om, hvilken
retning Microsoft skal. Og den afstemning skal
forankres hele kæden igennem, fra virksomhed,
over afdeling og team til individ. Det handler
om at vinde forståelse for ’hvorhen’ og ’hvorfor’,
følge op på målene og frem for alt honorere, når
man lykkes.

Employer Branding som begreb bruger man ikke
hos Microsoft. Fokus er at skabe en spændende
og attraktiv arbejdsplads – og dette arbejde
starter altid med en god og synlig ledelse. Den
attraktive arbejdsplads bruges meget aktivt i
rekruttering af ny medarbejdere. Det er ikke
atomfysik at skabe Danmark bedste arbejdsplads, men det kræver hårdt arbejde på alle
niveauer. En ting er at have et verdenskendt
brand i ryggen, men det er i det daglige arbejde,
at Employer Brandet Microsoft bliver skabt. Og
der er næppe noget, der motiverer mere end at
være kåret som Danmarks bedste arbejdsplads.
Jørgen Bardenfleth
Administrerende Direktør i Microsoft Danmark
Medlem af regeringens globaliseringsråd
Aktiv i diverse sammenhænge for at tiltrække
flere unge til IT uddannelserne

stil, og skandinaviske virksomheder er generelt
længere fremme på dette område, end mere autoritære ledelsesstile, som vi kender dem i latinske
og østeuropæiske lande. Det er naturligvis et produkt af relativt mange videnstunge virksomheder
og en generel høj velfærd i samfundet. Skandinavere er ikke autoritære – tværtimod. Kan man ikke
lide lugten i bageriet, så finder man noget andet.
Og med et arbejdsmarked, som vi har i Danmark,
er tålmodigheden blevet mindre de seneste år.
Det betyder, at det er centralt at være bevidst om
værdien af et stærkt Employer Brand, hvis man
har vækstambitioner. Vestas skal over de næste
2 år finde 7000 nye medarbejdere. For at lykkes
med det, kræver det, at Vestas ved, hvad de vil og
hvorfor. Sundheds- og ældresektoren står måske
med den største udfordring af alle. Manglen på
læger er allerede en realitet, men det er kun toppen af isbjerget. Her bliver det altafgørende, at
de respektive ledelser opnår en bevidsthed om,
hvordan de fremover får profileret en karriere i
sundheds- eller ældresektoren attraktivt.
Stærke Employer Brands lever i en stærk kultur
Der er principielt ikke den store forskel på at tiltrække og fastholde kunder og medarbejdere. De
er i branding-sammenhæng begge kommunikations-målgrupper. Vil man kommunikere interessant og vedrørende til en given målgruppe, er
det vigtigt, at man forstår sin målgruppe og dens
bagvedliggende motiver. HR funktionen står i dag
overfor et paradigmeskifte. Fra at have været et
serviceorgan, er man nu blevet en salgs- og marketingfunktion. De sultne munde i organisationens
forskellige funktioner skriger på medarbejdere. Og
her skal der arbejdes hårdere for føden, hvis man

er ukendt og ikke profileret. Alle vil hellere arbejde
for en spændende virksomhed, end for en ukendt.
Et stærkt Employer Brand udspringer ifølge Henrik Holt Larsen af en stærk virksomhedskultur. Det
er først i det øjeblik, at ting er internt forankret, at
de for alvor kommer til udtryk. Branding handler
dybest set om adfærd. Hvad er det for en tro og
principper, vi driver virksomheden ud fra? Og er
disse forankret ned gennem organisationen? Det
er ledelsen, der definerer spillestilen, sætter holdet og sikrer, at hver spiller gennemgår en udvikling, der løbende gør ham/hende til et større aktiv
på holdet. Når dette er på plads, har man etableret fundamentet til at skabe et stærkt Employer
Brand. Al branding starter internt.
Og indrømmet. Employer Branding er fortsat
jomfrueligt land i de fleste danske virksomheder. Kun ganske få har afsat separate budgetter
til Employer Branding. Men i takt med at Human
Resource Management får en mere central plads
i virksomhedsledelsen, bliver tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere en kernedisciplin for
specielt vækstvirksomheder. Virksomhederne skal
fremover ud og sælge identitet. Vi har i dag flere
eksempler på brands, hvor tilhørsforholdet er så
stort, at løn er en absolut sekundær faktor. Besøg
f.eks. Apple Store i London eller New York, den syvtakkede stjerne på Esplanaden eller Ferrari fabrikkerne i Italien.
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Kan din virksomhed

lave kaffe?

”Et stærkt Employer Brand udspringer af en
stærk virksomhedskultur”

Kaffe er et af de vigtigste medarbejdergoder – hvis man spørger medarbejderne selv.
Og da danskerne de senere år har taget nye kaffevaner til sig, rykker nu eksklusive
cafemiljøer og et bredt udbud af specialkaffer ind på kontorgangene.
Kontakt os for at forbedre kaffen på din arbejdsplads...!

Koncerndirektøren
Det handler om evnen til at tiltrække og fastholde talenterne

Egmont lever af at fortælle den gode historie på alverdens
medieplatforme. Talenter til at skabe fortællingen i indhold
og form samt talenter til at udvikle medieplatforme og
forbrugerrelationer er afgørende. Det er der ikke noget nyt
i - sådan har det været igennem Egmonts 130-årige historie
- men det er blevet lettere for talent at gå egne veje.
For koncerndirektør Steffen Kragh er det nye, at kampen om
talenterne er blevet intensiveret på grund af de mange nye
medier og på grund af lavere entre-barrierer for at etablere sig.
Så selv om vi i Egmont traditionelt har været gode til at
fastholde og tiltrække medarbejdere, så er man bevidst om,
at man er nødt til kontinuerligt at udvikle sin attraktivitet i

forhold til talent. En lang række medarbejdere søger i langt
mindre grad "tryghed", men søger i stedet udviklingsmuligheder, dynamik og selvrealisering.
Det er en virkelighed, vi må forholde os til, og i ledelsen
forholder vi os derfor konstant til, hvad der kan gøre
Egmont til en attraktiv arbejdsplads. Og det er vel egentlig,
hvad man på nydansk kalder Employer Branding.
Steffen Kragh
Adm. Direktør og koncernchef i Egmont, som bl.a. står bag
store brands som Nordisk Film, Alt for Damerne, Euroman,
Anders And, Alinea og Lindhart & Ringhof

Bestyrelsesformanden
Employer Branding handler først og fremmest om substans
Virksomhedernes evne til at tiltrække, fastholde og
udvikle det bedste talent er i dag den vigtigste parameter
for virksomhedernes konkurrenceevne. Og i de virksomhedsledelser, Lars Kolind er involveret i, er der en stor
og erkendt bevidsthed om dette. Konkurrencedygtighed
starter internt, og i dag arbejdes der ikke kun med konkurrencedygtighed i salget, men også i rekrutteringen.
Men der er forskel på at udvikle et stærkt Consument
Brand og et Employer Brand. Det handler om kommunikation i begge discipliner, men er der ikke substans bag
Employer Branding strategien, rammer den organisationen
dobbelt negativt. Og det er en langsigtet strategisk
udfordring at skabe et stærkt Employer Brand.
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Det er altafgørende, at den øverste ledelse tager ansvaret
for udviklingen af virksomhedens branding. Der skal være
en ambitiøs målsætning, og der skal frem for alt sættes
handling bag ordene – altså substans.
Lars Kolind
Bestyrelsesformand i bl.a. Grundfos og Unimerco Group
Adjungeret professor ved Handelshøjskolen Århus
Universitet
Investor i en række opstartsvirksomheder
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Master i
kærlighed
- Drop at koncentrere dig om en ting. Sæt masser af skibe i søen. Vælg med hjertet,
del med andre og sæt handling bag dine ord. Sådan lyder opskriften på et lykkeligt liv
fra multi-kunstneren Master Fatman

På en hed og fugtig dag i en fattig favela i Recife i
Brasilien hyggede Master Fatman sig for et par år
siden med at spille fodbold med en flok 10-12-årige
drenge. Om aftenen så han de samme drenge sidde
på et hustag i kvarteret, og han tænkte: ”Nåh, hvor
er de søde, som de sidder der og nyder stjernerne.”
Kort efter gik det op for ham, at det ikke var derfor,
drengene sad der - de sad og røg crack.

Oplevelsen har højest fået ham til at revidere sit syn
på menneskelige problemer og sin måde at hjælpe på.

Historier som denne kunne få mange til at miste
sine illusioner om at være i stand til at hjælpe sine
medmennesker. Men ikke Master Fatman, entertainer, kosmisk guru, foredragsholder, DJ, musiker,
tv-vært med mere, med det borgerlige navn Morten
Lindberg.

Når jeg møder en mor til otte børn, der kun tænker på crack, bliver jeg klar over, hvad det vil sige
at være fattig og have problemer, som har et helt
andet afsæt, end jeg kender til, forklarer Master
Fatman, der kom til Brasilien første gang pga. en
brasiliansk kæreste i 2004. Forholdet holdt ikke,
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Hvad har historien lært dig?
Jeg er helt vildt taknemmelig for, at jeg har fået
den erfaring. Det gør mig i stand til at udvikle mig,
så jeg ikke bare bliver ved at være en naiv tyk fyr
med bakkenbarder fra Fyn.
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men det gjorde hans kærlighed til Brasilien. I dag
kommer han der 10 gange om året.
Hvordan har det påvirket din måde at hjælpe på?
I begyndelsen gav jeg bare de fattige penge, men
der gik fem minutter, så havde de købt narko for
dem. Så gav jeg pengene til deres kvinder. Det hjalp
heller ikke. Jeg tog læssevis af gaver med til børnene. Men forældrene solgte legetøjet og købte crack
for pengene. Derfor er jeg endt med at hjælpe børnene. De kan præges og lære at tro på sig selv og
fremtiden, siger Master Fatman.
Siden han i januar 2006 igen rejste til Brasilien for
at bo der et halvt år med sin ekskæreste og deres
fælles søn Vilhelm, har han købt to huse i en farvela
i Racife og fået dem indrettet som børnehaver og
betaler for driften af dem.
Det er også de eneste stykker fast ejendom, jeg har
købt i mit liv, indskyder Fatman.
Han har sat os stævne i Hotel D’Angleterres frokostrestaurant ved Kongens Nytorv. For hjemme
hos ham er der altid så mange mennesker, ting og
kaos, at han ikke en gang kan finde sine nøgler.
Master Fatman lever kompromisløst efter devisen,
at man skal dele sit gods med andre. Det gjaldt både
hans gamle etværelses på Nørrebro, som han blev
tvunget til at flytte ud af, fordi ejeren skulle bruge
den, og hans nye 200 kvm. store lejlighed ved Søerne i København, som han blev tildelt i stedet.
Jeg tror, vi startede med at lave 12 sæt nøgler, siger
husfaderen, som med egne ord altid har en illegal
flygtning, en kenyaner og andet godtfolk boende.
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Da en alkoholiker en dag var strandet på trappen op
til lejligheden, gjaldt hans filosofi også, da hans søn
inviterede drukkenbolten ind på mad. Farmand bød
da også på en gang tøjvask med klemme for næsen.
Den perfekte posemand
Master Fatman er en samler af Guds nåde og har
lige købt 10 globusser, så samlingen nu er oppe på
50. Han er den lykkelige ejer af ca. 200 te-stel og
har også en stor samling af dårlige malerier, som
ingen andre gider eje. ”Jeg synes, det ser helt vildt
godt ud at have mange af de samme”. Han trives
bedst med rod omkring sig og siger selv, at han ville
egne sig som posemand.
Drop det med at begrænse sig og koncentrere sig
om én ting ad gangen. Sæt 10.000 skibe i søen, og
hvis de ikke kommer i havn alle sammen, kan du i
det mindste fryde dig over synet af 10.000 skibe
ude på søen.
Til gengæld mener han, at hvis man får en idé, skal
man også føre den ud i livet. Luftkasteller og løs
snak har han ikke meget tilovers for. Det princip
har Master Fatman om nogen levet op til. Han har
iværksat de mest langt ude impulsive indskydelser
som at instruere kortfilmen: ”Gay Niggers from
Outer Space”. En gruppe sorte homoseksuelle i
USA blev så glade for filmen, at de har skabt en
fanklub. Han har produceret 17 numre af magasinet Schäfer, der består af gakkede indslag, løgn,
sandheder og gossip fra den københavnske nattescene.
Magasinet er blevet analyseret i P1 og blevet
betegnet som sin generations stemme, klukker
Master Fatman, der ikke har haft intention om at
ramme tidsånden. Han har bare haft det sjovt.

”Jeg har altid bare
gerne villet være
mig selv. Jeg har ikke
drømt om at blive
musiker, brandmand
eller børsanalytiker,
men har altid interesseret mig for mennesker og haft appetit
på livet”
Hvordan har du udviklet dit livssyn?
Jeg har altid bare gerne villet være mig selv. Jeg
har ikke drømt om at blive musiker, brandmand eller børsanalytiker, men har altid interesseret mig
for mennesker og haft appetit på livet.
Mester Morten har også haft et par rummelige
forældre, der satte ham i Rudolf Steiner-skole og
støttede ham i alle interesser. Hans far var antikvarboghandler, og hvis Morten interesserede
sig for Egypten, tog hans far bøger med hjem om
emnet, og hele hjemmet blev omdannet til Faraoland. Faren har også klippet flotte hanekamme på
ham, da han ville være punker.

Jeg har ikke haft så mange grænser, men bare
haft lyst til at opleve, suge til mig og lære livet at
kende. Jeg har været god til at sætte skibe i søen
og leve et liv fuld af indhold.
Mindst et par gange om ugen tænker jeg over,
hvad der betyder noget i mit liv, hvad mine værdier er, og hvad der får mig til at gå fløjtende ud
af døren.
Før man lukker sine øjne om natten – selvfølgelig skal man huske at gå i seng med sin kæreste,
det er der alt for få, der gør – men bagefter skal
man lige tænke dagen igennem og fundere over,

om man var det rigtige sted og håndterede situationer på den rigtige måde. Den slags justeringer
betyder, at man hele tiden er i kontakt med sig
selv, og at man ikke hele tiden står i situationer,
som man ikke bryder sig om, siger Fatman, der har
et princip om, at hver tredje bog, han læser, skal
være en, der udvikler ham.
Master Fatman rækker ud efter mobiltelefonen og
ringer sin yogalærer op:
- Hej Delle, det er Tykke. Hvad er det, han hedder,
ham zen buddhisten? Suzuki. Han skriver superfede bøger, der tvinger dig til at tage dit liv op til
revision.
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”Jeg er ikke særlig vild med folk, der sender en sms-besked for at
donere 100 kr., fordi de har set et tv-program, der berører dem
følelsesmæssigt på samme måde som ’Det lille hus på prærien.’
Nogen skal give de 100 kr., men jeg synes, det er bedre at give dem
ud fra en bevidsthed om helhed og sammenhæng”

Hvis du havde taget en uddannelse, hvad skulle
det have været?
Jeg er ret glad for historie, så måske noget i den
retning. Men nu siger jeg noget fordomsfuldt: Uddannelser er for folk, der ikke kan finde ud af det
selv. Ha ha ha. Jeg kan ikke sige det med stone face,
for det kan man ikke. Men syv års uddannelse, det
går for langsomt for mig.
Få gange i mit liv har jeg været ansat, i Danmarks
Radio f.eks. Klokken 16 rejser alle sig bare og går
fra det, de interesserer sig for og brænder for. Man
er jo vild med det, man laver. Så må man bare ordne
sit liv, så man også har tid til sin familie – eller rettere - så man også har tid til sit arbejde.
Hvilke passioner har du i dit liv?
Jeg er vild med bevidstheden om, at verden hænger sammen, og at man kan føle sig forbundet.
At jeg kan danse rundt i Rio med (kulturminister)
Brian Mikkelsen med store svedskjolder under armene, mens han siger: ”Det her fortæller vi ikke til
nogen”. Ikke, at jeg ikke troede, at Brian Mikkelsen
var et menneske. Men jeg elsker at opdage, at livet
hænger sammen. Det betyder også, at du ikke kan
hade George Bush eller Pia Kjærsgaard, for deres
prioriteringer hænger sammen med noget andet.
Bevidstheden om altings sammenhæng betyder
også, at man bliver nødt til at handle eller ”bøffe
op”, som Master Fatman kalder det.
Hvorfor er dit motto: ”Action is better than words”
– handling er bedre end ord?
Jeg er ikke særlig vild med folk, der sender en smsbesked for at donere 100 kr., fordi de har set et
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tv-program, der berører dem følelsesmæssigt på
samme måde som ”Det lille hus på prærien.” Nogen
skal give de 100 kr., men jeg synes, det er bedre at
give dem ud fra en bevidsthed om helhed og sammenhæng.
- Hvad gør du for at holde dig fed?
Det er nemt nok. Jeg spiser udsøgte desserter, og
så er jeg magelig. Jeg elsker at køre i taxi og på
knallert. Jeg er god til at etablere mig i et hjørne og
flyde ud med en bog, mens min søn og hans kammerater kravler rundt på mig. Men drenge har meget energi, så lidt motion bliver det til. Reimar Bo
har prøvet at få mig med i et program, hvor vi skal
vandre i nogle bjerge, men jeg bliver ved at undslå
mig, fortæller Fatman, der hellere vil gå til yoga.
Hvordan er muligheden for at være anderledes i
Danmark?
Jeg synes ikke selv, at jeg er specielt anderledes.
Jeg arbejder med mig selv uden konstant at tvivle
på, om jeg er god nok. Jeg tænker aldrig over, hvem
jeg er og har ikke lavet ét eneste planlagt karrieremove i mit liv. Jeg vågner superglad op om morgenen uden at have planlagt det store. Så kommer
der en og spørger, om jeg vil være med til at lave
et techno dance-band, og så følger jeg bare mit
hjerte. Nogle uger beslutter jeg mig for at følge
mit hjerte 100 procent. Det kan godt gøre livet lidt
kaotisk og kræve oprydningsarbejde bagefter, men
man kan ikke vælge forkert, når man vælger med
hjertet.

Master Fatman
på papiret:
Master Fatman (Morten Lindberg), født 1965 i
Dalum ved Odense, gik i Rudolf Steiner-skole. I
1986 blev han landskendt som Master Fatman.
Kunstner, sanger, jazz-musiker, DJ og tv-vært i
programmet ”Træk stikket ud”. Fatman har været
god til at aflæse tidens strømme, var bl.a. på
forkant med Abba-revival bølgen i slut 80’erne
og starten af 90’erne og fik sit gennembrud som
fortolker af gamle Abba-numre og discoklassikere og i livebandet Master Fatman and his
Freedom Fighters og siden på albummet Hail
Hail. I 90’erne red han med på den ironiske
kitch-dyrkelse, easy-listening og alternativbølgen. Altid balancerende på en hårfin grænse
mellem humor, satire, ironisk distance og ægte
kærlighed. Master Fatman er desuden vegetar og
fortaler for dyrs rettigheder.

Bliver man et lykkeligere menneske af det?
Ja, det synes jeg. Er du tosset, mand!
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Af: Lea Remmer Nürnberg

fysisk og psykisk velvære
Inspiration til smøring og vedligeholdelse af krop og sjæl
Yoga
”En sund sjæl i et sundt legeme”, sagde oplysningsfilosoffen Kant i 1770’erne, når han talte om et
menneske i balance. Det gjaldt dengang, og det
gælder stadig i dag. Vi bliver belæsset med krav
og forventninger, mens vi kravler op ad karrierestigen, og hvis vi ikke skal falde ned, er det vigtigt
at få kroppen og sindet i balance – det er trods
alt de to ting, der skal bære læsset. Det er vigtigt,
at mennesker, der hele tiden skal performe, er i
god form, både fysisk og mentalt – de fedeste kolleger og chefer er trods alt dem, der har overskud
og overblik i hverdagen. Og der findes et utal af
måder at få det godt på. Hvis du alligevel skulle
stå og mangle lidt inspiration til at få krop og sjæl
i balance, så kan du få den her. ’Tid’ er den store
undskyldning for ikke at få gjort nok ved sig selv,
men regnestykket viser sig ofte er være omvendt
proportionalt. Og når en travl mand som statsministeren kan finde tid til en løbetur tre gange om
ugen, så er mangel på tid kun en reel undskyldning for de færreste.

”de fedeste kolleger og
chefer er trods alt dem,
der har overskud og
overblik i hverdagen”
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Yoga er verdens ældste træningsform; man gætter
på, den er omkring 5000 år gammel og har sin oprindelse i Indien. Den blev udviklet med det formål
at opbygge styrke og udholdenhed på alle planer. I
modsætning til mange andre motionsformer har yogaen et holistisk menneskesyn, det vil sige, at mennesket skal opfattes som en helhed af krop, følelser og
bevidsthed. Kroppen er ikke fast, stiv og ubøjelig, men
derimod levende og i konstant bevægelse, forandring
og udvikling. Og selv om det godt kan lyde lidt sådan,
er yoga dog hverken en religion eller et trossystem.
Der findes et utal af forskellige former for yoga,
som hver er inspireret og udviklet af yoga-guruer
gennem tiden. Men de mest almindelige former for
yoga i Danmark er astanga-yoga, som er den mest
dynamiske af slagsen; vinyasa-yoga, hatha-yoga, og
yin-yoga. Du kan både dyrke yoga i fitness-centre,
hvor du bliver undervist i udpluk af de forskellige
stilarter, og i shalaer, som for det meste fokuserer
på en stilart. Så gælder det bare om at finde ud af,
hvad du er mest til.
Annette Haastrup Larsen er sygeplejerske, og hun
dyrker astanga-yoga flere gange om ugen.
”Jeg er blevet helt afhængig og laver også øvelserne derhjemme”, fortæller hun. ”Jeg har et relativt
hårdt job, hvor jeg står og går en hel del og møder
en masse syge mennesker. Når sådan en arbejdsdag er ovre, kan man altså godt mærke det både i
kroppen og i hovedet. Og der hjælper yogaen mig.

De fysiske øvelser styrker og arbejder med de svage
områder i kroppen. Du arbejder både med kroppens
store muskler og de helt små i fødder, tæer, fingre
og hænder, og du kommer hele kroppen igennem på
en rolig og afstressende måde”.
Yoga betyder at ’forene’, og man arbejder med at
forene og skabe harmoni mellem kroppen og sindet.
Derfor er der hele tiden fokus på, at åndedræt og
bevægelse skal følges ad.
”En rolig og dyb vejrtrækning er med til at give ro
i sindet og balance i kroppen, og når åndedrættet
fungerer rigtigt, forøges indtagelsen af ilt, og kroppen fyldes med en masse energi. En anden fordel
ved at være opmærksom på åndedrættet er, at du
bliver opmærksom på dine fysiske begrænsninger,
og på den måde kommer du ikke til at gøre skade
på dig selv. Og selvom det ser ud, som om du ikke
bevæger dig, når du dyrker yoga, så er det faktisk
en ret effektiv motionsform netop på grund af vejrtrækningen, muskellåse og de mange stræk”, fortæller Annette ivrigt.
Hvis du er rigtig vedholdende med yogaen, kan stillingerne selv i hård fysisk yoga udføres meditativt,
og det siges, at mennesker, som regelmæssigt dyrker yoga, kan trække den tid, de udfører yoga fra
deres søvn. De kan altså sove mindre om natten, og
det er da smart.
Læs mere på yoga.dk
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NLP

”NLP’en har givet mig
mulighed for, at forstå
og udvide min måde at
tænke og opleve på”

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering og er et psykologisk og pædagogisk
værktøj, der sætter dig i stand til at finde og bruge
de ressourcer, som du allerede er i besiddelse af,
men ikke anvender. De fleste af vores ressourcer
og strategier er ubevidste, og NLP er et værktøj til
forandring, personlig udvikling og kommunikation.
Det bliver anvendt til alt lige fra mental træning for
topidrætsudøvere, personlig udvikling for ledere og
til at hjælpe mennesker gennem følelsesmæssige
problemer.
I NLP’en arbejder du bl.a. ud fra forudsætninger
om, at du altid får ret i dine forventninger, at du har
alle de personlige ressourcer i dig, som behøves, at
andre reagerer på din personlige kommunikation,
at al viden og indsigt er der, hvis du søger den, at
der ikke findes én endegyldig virkelighed, men at vi
alle har hver vores model af den, at hvis nogen kan
gøre noget, kan alle lære det, og at excellente mål er
forudsætningen for excellente resultater.
Katrine Buus er administrativ supporter og leverandør i en stor dansk telekommunikations-virksomhed.
Hun har igennem længere tid været meget i tvivl
om, hvad det var, hun skulle med sit liv, og hvad det
var, hun var god til. Det har hun brugt NLP-terapien
til at finde ud af.

”NLP’en har givet mig mulighed for at forstå og udvide min måde at tænke og opleve på. Hvorfor er
det f.eks., at jeg tænker, at der er visse ting, jeg ikke
kan finde ud af, og dermed stopper mig selv og mit
potentiale? Via NLP-terapien har jeg fundet svaret
på, hvorfor jeg tænker, som jeg gør og har lært at
ændre på min måde at tænke om mig selv og mine
muligheder på. Ikke, at jeg har ambitioner om at
overtage verdensherredømmet, men jeg har fået
mulighed for at realisere mine drømme, både med
hensyn til job og karriere, oplevelser og min familie
og venner, og i virkeligheden er ”the sky the limit”.
Lige nu har jeg et spændende job, hvor jeg klarer
mig rigtig godt, til trods for at jeg ikke har nogen
formel uddannelse og skal begynde på universitetet
næste år”, siger Katrine glad.
Terapien har hjulpet Katrine til at se og gøre noget
aktivt ved sine ønsker og drømme for både nutiden
og fremtiden. Hun har bl.a. lært, at hun er meget
stærkere, end hun selv troede, at hun er en enorm
ressource, og at hun kan selv. Hun har også lært at
se situationer fra flere synsvinkler, og det har gjort
det lettere for hende at nå sine mål, få større indflydelse på fremtiden, skabe det liv, hvor hun helt bevidst vælger nye løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre. Desuden kan NLP’en hjælpe dig med at
forbedre din kommunikation med andre mennesker
og derigennem opnå bedre relationer.
Læs mere om NLP-terapi på dansknlp.dk

Detox

”Jeg har simpelthen fået
meget mere energi, min
hud er blevet pænere, min
fordøjelse er tiptop, og
koncentrationen varer
hele dagen”

Detox er et relativt nyt og ret hypet fænomen. Som
den opmærksomme læser sikkert allerede har gættet, er Detox en forkortelse af det engelske ord detoxification og betyder på godt dansk ’afgiftning’.
Det går i al sin enkelhed ud på at fjerne potentielle
giftstoffer fra kroppen. Detox var godt nok primært
tænkt som en behandling til alkoholikere og stofmisbrugere, men i dag bliver begrebet Detox brugt
i en noget bredere betydning og er blevet synonym
med en helt specifik diæt, der renser kroppen for
affaldsstoffer og gør dig sund og smuk, indeni og
udenpå.
Flere kosteksperter mener, at meget af den mad vi
spiser i dag indeholder forskellige toksiner, som kan
ophobe sig i kroppen og skabe ubehag og forskellige gener. Dårlige kostvaner kan bl.a. give hormonel
ubalance, svække dit immunforsvar, gøre dig træt
og uoplagt, give dig uren hud og kedeligt hår. Men
det kan klares med en Detox kur, der tager en til tre
måneder alt afhængig af, hvilken metode du bruger. Det siger sig selv, at det kræver en god portion
selvdisciplin og rygrad; diæten skal nemlig følges
til punkt og prikke, og der er ikke plads til slinger i
valsen. Det vil sige ud med slik, hvidt brød og kaffe,
ligesom du helst skal spise økologisk eller ligefrem
biodynamisk.
Det, syntes kommunikationskonsulent Kenni Kjær
Rasmussen, lød nærmest umuligt. Selvom han er
slank og i relativt god form, ja, så spiste han, hvad
der passede ham uden at tage på, og cola, slik og
pasta var en nærmest daglig del af hans diæt.

syntes egentlig, min hud så lidt trist ud. Så da jeg
hørte om Detox, kastede jeg mig ud i det. De første dage gik som en leg – jeg elsker nemlig frugt og
grøntsager, men så begyndte jeg at få hovedpine og
jeg hungrede efter en cola. Min krop fik simpelthen
sukkerabstinenser, og det synes jeg egentlig er lidt
skræmmende. Men hovedpinen gik over, og selvom
det var sindssygt svært at overholde kuren, især når
jeg var ude og spise eller til et eller andet arrangement, så er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde det. Jeg
har simpelthen fået meget mere energi, min hud er
blevet pænere, min fordøjelse er tiptop, og koncentrationen varer hele dagen”, siger Kenni, som i dag
har skåret kraftigt ned på sit sukkerindtag.
Men alt med måde. Detox er en krævende diæt, som
kan påvirke dig både mentalt og kropsligt, det er
ikke noget for alle, og det er ikke en kur, du lige selv
flikker sammen. Børn må under ingen omstændigheder gå på en Detox kur, og det samme gælder for
gravide og ammende mødre.
Når det er sagt, så kan Detox hjælpe dig med at få
mere overskud i hverdagen, men det er en stor beslutning at gå på kuren, og det kræver som før nævnt
en vilje af stål og masser af selvdisciplin at gennemføre den. Så værn dig med tålmodighed og få flottere hud, mere overskud og bedre koncentration.
Læs mere om Detox bl.a. på lenehansson.dk, amazing-space.dk eller i bogen ’Detox dit liv’ af Pernille
Damore

”Men jeg var træt og uoplagt om eftermiddagen
på mit job, og om aftenen; jeg var tit oppustet og
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www.breitlingforbentley.com

PRESTIGE AND PERFORMANCE. Each inspired by its own “winged B”
symbol, Breitling and Bentley share the same concern for perfection.
The same extreme standards of reliability, precision and authenticity. The
same unique blend of prestige and performance. Whether in the Breitling
workshops or in the Bentley factory in Crewe, cutting-edge technology is
placed in the service of noble traditions. Symbolising this communion of
ideals, Breitling participated in styling the instrumentation of the Bentley
Continental models, the most powerful ever built by Bentley.

EXCLUSIVITY AND TECHNICAL EXCELLENCE. For devotees of

”Det er en fantastisk måde at
røre sig på og du kommer i
super form af det”

fine mechanisms, Breitling has created a line of exceptional timepieces
named “Breitling for Bentley”. Representing the culmination of sophisticated
aesthetic research, these wrist instruments mirror the signature features
of the famous British car manufacturer. Dedicated to the automobile
world, they incorporate several exclusive technical characteristics and
are propelled by high-performance “motors” patiently assembled by
watchmakers at the peak of their art. Time is the ultimate luxury.

BENTLEY MOTORS

Capoeira
Capoeira er en brasiliansk kampdans, der oprindeligt blev importeret til Brasilien helt tilbage i
1500-tallet via slavehandelen fra Afrika, hvor den
blev blandet og udviklet til den form, den har i dag.
Slaverne dyrkede denne blanding af kamp, dans
og leg, og af frygt for, at de ville bruge deres seje
kamptricks mod plantageejerne, blev den hurtigt
forbudt.
Men alt det har heldigvis ændret sig. I 1974 blev
kampdansen godkendt som nationalsport i Brasilien, og der findes akademier og konkurrencer overalt i landet. I dag har Capoeira udviklet sig langt ud
over Brasiliens grænser og er i stærk vækst i mange
lande over hele verden, også i Danmark, hvor der er
rig mulighed for at dyrke kampdansen.
En af de mange danskere, der dyrker Capoeira, er
Lumi Zuleta, som er studerende og arbejder for
Institut for Menneskerettigheder. Hun har dyrket
kampdansen i fem år on and off, men bliver ved med
at komme tilbage.

24

”Jeg kan godt lide den der blanding af dans, musik,
kamp og filosofi. Jeg har altid elsket at danse og har
også danset salsa, men blev fascineret af capoeiristas bevægelser og rytme. Der findes to retninger:
Capoeira Angola, som er den oprindelige udgave af
Capoeira, og Capoeira Regional, som er den mest
moderne og udbredte form, og den jeg dyrker. Der
er en supergod stemning omkring Capoeira – det
hele foregår i al venskabelighed, og man driller hinanden godmodigt i stedet for at provokere. Derudover er der musikken og danseelementet, som jeg i
hvert fald bliver rigtig glad af, og som sætter et smil
på mit ansigt flere dage efter. Det er en fantastisk
måde at røre sig på, og du kommer i super form af
det”, fortæller hun.
Som et ekstra krydderi er det tilladt at benytte feje
tricks, f.eks. lade som om, du er blevet skadet for i
stedet at sætte et angreb ind. Capoeira kan både
foregå i et hæsblæsende tempo eller nærmest i
slowmotion og være en slags drillende samtale.

”Dygtige capoeristas kan endda kæmpe på et bord
eller et lille hjørne”, fortsætter Lumi. ”Det er en meget fysisk sport med mange facetter. Nogle koncentrerer sig om at lave akrobatik, andre om kampsport,
og endelig fokuserer nogle på dansen, og faktisk har
Capoeira dannet grundlaget for breakdance”.
Capoeira appellerer til mange på grund af skønheden i kampkunsten, som kan virke nærmest hypnotisk. Den er på samme tid en kamp og dans, som ikke
bare er fysisk, men også består af musik, kultur, historie og viden, og Capoiera-udøveren skal lære at
balancere det fysiske med det mentale.

The greatest luxury in life is time.
Savour every second.

Læs mere på capoeiraangola.dk eller senzala.net

Østergade 15, Tlf. 33120205
Vesterbrogade 1, Tlf. 33913910
Vestersøgade 6/Scandic Hotel. Tlf.
33143510
www.hvelplund.dk
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Nokia N95

Af Mads Peter Abildgaard

Hvem er førsteudfordrer
til iPhone?
Sjældent har en telefon fået så meget opmærksomhed, som da Apples iPhone blev lanceret hen over sommeren. iPhonen har fået topkarakter i stort set
samtlige anmeldelser, og den har skabt nye rammer for, hvad vi i fremtiden kan forvente os af vores mobile adgang til omverdenen.
Men mobilmarkedet er som bekendt sjældent stillestående ret længe ad gangen. Vi har vejet et par af konkurrenterne for at danne os et overblik over,
hvilke udfordrere der p.t. har de bedste muligheder for at skubbe Apples anmelder-darling ned af skamlen.

1

Nokias N95 har været på markedet i et stykke tid, og der går da
også allerede rygter om en N96 her til efteråret. Indtil videre må
vi nøjes med at teste en N95. Nokia N95 er mere en telefon i
traditionel forstand end iPhone. Den har ikke touch screen, men
i stedet kan den øverste del af telefonen slides op eller ned,
så man enten kan bruge den med numerisk tastatur eller som
medieafspiller.
Overgangssum: N95 forhandles hos de fleste store telefonselskaber fra omkring 4.900,- til 5.300,- uden abonnement.
Teknisk værdi: Der er efterhånden en del telefoner, inklusiv
Nokia, som kører Symbian styresystem på deres telefoner. Det
er et stabilt styresystem, der er udviklet en del software til, men

Udfordrer

iPhones App Store tager alligevel prisen
i tilgængelighed og antal af programmer, til trods
for at App Store kun har været åbent nogle få måneder.

Lyd/billede: Når det kommer til kamera, er N95’s 5 megapixel
kamera noget af det bedste, jeg har set. Det kan selvfølgelig
ikke måle sig med et almindeligt lommekamera, men det slår
iPhone’s kamera med flere længder.
Udfordrerstatus: Nokia N95 er absolut en værdig modstander
til iPhone, men det bliver ikke på Nokias traditionelle kvaliteter
omkring brugervenlighed, at N95’eren kan ryste iPhone, tværtimod. N95 er skabt ud fra en traditionel mobiltelefon, og det
tiltaler mange. Den fylder mere i lommen, og som kompensation får du et af markedets bedste kameraer.

2

Udfordrer

Apple iPhone 3G
Når nu Apples iPhone er så gennemdesignet, kan man undre sig over, at iPhone
ikke indeholder en simpel funktion som MMS. Noget som er standard i selv den
billigste telefon. Kameraet kunne også godt trænge til en opgradering. Men når
det er sagt, er hele oplevelsen af at bruge en iPhone en fornøjelse. Alting fungerer,
som det skal. De sædvanlige brugermanualer, som man normalt bruger en aften på
at studere, er helt overflødige til iPhone. Et tryk og du har overblik over et nemt og
intuitivt brugerinterface.
Overgangssum: iPhone forhandles i Danmark kun af Telia, og selvom telefonen
kun koster 1.499,- skal et abonnement i 6 måneder til 599,- pr. måned lige regnes
med i kalkulen. Dette giver en samlet pris på lidt over kr. 5.000,- (men med 30
timers gratis taletid, m.v.)
Teknisk værdi: iPhone bygger på Apples eget styresystem OS X. En af iPhones absolutte trumfer er sammenhængen med iTunes. Det er nemt, gratis og findes både
til Mac og Windows. Både på selve telefonen og gennem iTunes får man desuden
adgang til App Store. En lillle butik, hvor man kan hente tusindvis af programmer,
spil og gadgets til telefonen - enten gratis eller for billige penge.
Lyd/billede: At al musik og film skal igennem iTunes, gør det nemt og overskueligt at organisere sit musikkatalog på telefonen. Det er ikke alle MP3 formater,
som iTunes accepterer, så du er mere eller mindre tvunget ind i Apples verden, men
har du i forvejen en iPod, er overgangen
til iPhone nem og smertefri. iPhone har
en højtopløselig skærm på 7,5 x 5,0 cm,
hvilket gør, at film og billeder står
flot og knivskarpt.
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HTC Diamond Touch

HTC har ligesom iPhone en trykfølsom skærm og er spækket
med lækkert design. Det sort/hvide menusystem spiller utrolig
godt sammen med designet på telefonen. Nogle vil sikkert
hævde, at HTC er en efterligning af iPhone, men den har afgjort
sin berettigelse. Om ikke andet så til alle dem, der ikke kan/vil
have et Telia abonnement.

Lyd/billede: HTC Diamond har et rigtig godt 3.2 megapixel kamera med autofocus, og ligesom iPhone har den internt motion
sensor, som gør, at man kan vende telefonen og bladre gennem
sine billeder med et fingerstrøg. På musiksiden understøtter
Diamond flere musik applikationer og har FM radio. Noget,
Apple har udeladt i alle deres musikafspillere siden begyndelsen.

Overgangssum: Godt 4.000,- uden abonnement, og ca.
samme pris med abonnement over en 6 måneders periode. HTC
Diamond forhandles af stort set alle teleselskaber.

Udfordrerstatus: HTC Diamond Touch er en flot og veldesignet
telefon, fyldt med lækre detaljer. Den animerede vejrudsigt
bør kunne imponere enhver. Men HTC mangler iPhones
brugervenlighed. Nogle knapper kan være svære at aktivere med
fingeren, og når man så skal hive det indbyggede pegeredskab
frem, bliver det hurtigt et irritationsmoment. Der er match på
design, men ellers er HTC Diamond på de fleste punkter iPhone
underlegen.

Teknisk værdi: HTC har udviklet deres egen touchscreen overbygning til Windows Mobile. Det fungerer godt, men det er ikke
helt så følsomt som iPhone’s touchscreen, hvor det kun lige
er nødvendigt at røre skærmen. HTC har pt. ingen direkte Mac
support. Det kan dog downloades gennem 3. parts programmer.

Samsung TouchWIZ (F480)
Samsungs seneste bud på en moderne smartphone hedder
TouchWIZ (F480) og er et ganske fint et af slagsen, 5-megapixelkamera og turbo-3G med 7,2 Mbit/s. TouchWIZ er også en
anelse mindre end iPhone, hvilket har plusser og minusser.
Overgangssum: Godt 3.700,- uden abonnement, og en
anelse mindre med abonnement over en 6 måneders periode.
Teknisk værdi: Samsung har gjort et godt stykke arbejde,
da de designede brugerinterfacet på deres telefon. Telefonen
reagerer med det samme, når du trykker på en knap eller
widget. Skærmen er en 2.8” skærm og står skarpt med god
kontrast - også på en solskinsdag.

3

Udfordrer

Lyd/billede: TouchWIZ er ligesom Nokia N95 udstyret med et 5
megapixel kamera, men byder også på detaljer som anti-shake,
ansigtsgenkendelse (som indstiller kameraet derefter), og er
du ikke helt tilfreds med billedet, er der også mulighed for at
redigere efterfølgende. Klart bedre end iPhone. Musikafspilleren kan det, den skal, men uden de lækkerier man kender fra
iPhone. Som mange andre telefoner har den også på FM radio.
Udfordrerstatus: Det er ikke en iPhone – funktionerne er
færre, og iPhone har klart flere gimmicks, men F480 fungerer
fantastisk som en telefon, og dens grundfunktioner er således
solide og velfungerende. Samtidig har telefonen et virkeligt
fedt og velgennemtænkt touch-interface, som er pakket ind i
et smukt og flot design.
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Af Lea Nürnberg og Steen Bosebjerg

Danmarks stærkeste
employer brand

Hvert år bringer Børsen, Berlingske og Ingeniøren alskens hitlister over årets virksomhed, det stærkeste brand, bedste arbejdsplads og så videre. Med
en arbejdsløshed på kun 2 % har det at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft et stort fokus i samtlige danske virksomheder, og employer branding er blevet et begreb, der tales om på rigtig mange direktionsgange. Men hvad er et stærkt employer brand egentlig, og hvem gør det rigtig godt? På
redaktionen poppede der et brand op, der aldrig har figureret i de andre media, nemlig Roskilde Festivalen.

Anders Birch / Rockphoto
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omgående i dyb søvn. Vi havde fået tildelt et
stykke græsplæne i Mediebyen, og så var opgaven
at lave ordentlig mad i 4 dage, hurtigt, effektivt og
på en måde, levnedsmiddelmyndighederne kunne
acceptere. Vi tjente ingen penge det første år,
og det var klart med et ’no go’ for næste år, at vi
pakkede vores grej sammen om mandagen. Men
de følgende uger kom folk og spurgte, om vi ville
være med næste år, og at de i så fald var klar til
en tur mere. Flere kom med forbedringsforslag og
lige pludselig var vi, uden at vide det, i gang med
at arrangere næste års Thai Lanna på Roskilde.

Steen
udbud festivalen har. Roskilde Festivalen er jo meget andet end musik. Var det ’copy paste’ hvert år,
ville det heller ikke være lige så sjovt at arbejde her”,
forklarer Esben.
Folk, der har prøvet at arbejde på Roskilde Festivalen, opdager hurtigt hvilken velsmurt maskine, de
er en del af. Det er ingen let opgave at organisere
25.000 mennesker. Og det vel at mærke frivillige,
som du reelt ingen restriktioner har overfor. Eksempelvis arbejder der hvert år 250 IT-folk på at sætte
festivalens infrastruktur op. Flere af disse har fået
skrevet ind i deres ansættelseskontakt, at de hvert
år skal have 8 til 14 dage fri til Roskilde Festival. Og
vi taler her om en erhvervsgruppe, der kunne have
tjent boksen, hvis de valgte at tage 50 timers overarbejde for deres arbejdsgiver, men i stedet sidder
de og arbejder gratis for Roskilde Festivalen.

”Man kan lidt provokerende sige, at vi tilbyder vores frivillige
minimum 25 timers arbejdslejr – og så er der dem, der tager
’full monty’ og kun får sovet et par timer i døgnet”

Kernen i Nordeuropas største musik event er de
25.000 frivillige medarbejdere, der hvert år stiller
op. For uden dette enorme korps af frivillige var der
næppe nogen Roskilde Festival. Men hvad får eftertragtede håndværkere, vellønnede funktionærer,
IT-nørder og hele familier til at bruge op til to uger
af deres hårdtoptjente ferie på at arbejde – og så
gøre det gratis?
Har man oplevet den energi og glæde, der er på byggepladsen Roskilde Festivalen i dagene op til ’kick
off’, forstår man, hvorfor dette projekt år efter år kan
lade sig gøre. Godt nok er Roskilde Festivalen ikke en
virksomhed i traditionel forstand, men der er alligevel mange af festivalens frivillige medhjælpere, der
ofte tænker, om man da bare kunne transformere
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halvdelen af den energi, der findes på Roskilde Festivalen over på deres arbejdsplads. Hvis man kunne,
så ville der formentlig ske mirakler på daglig basis.

gøres frivilligt, så værdsættes al hjælp på en anden
måde. Man kan simpelthen ikke overleve her ved at
være et dumt svin”.

Vi har sat Esben Danielsen, der er en af de centrale
personer i festivalledelsen, stævne for at nå om bag
maskinen og employer brandet Roskilde Festival.

Organisationen Roskilde Festival består af 30 fuldtidslønninger fordelt på 42 medarbejdere. Hertil
kommer en kerne på 400 frivillige, der reelt er
aktive hele året. Dette er motorrummet på festivalen, og det er dem, der organiserer de resterende
25.000 frivillige.

”Jeg tror, at den allervæsentligste forklaring på den
særlige kultur, vi har fået skabt på Roskilde Festivalen er, at penge ikke er en motivationskilde overhovedet. Med 25.000 ulønnede opstår der en anden
måde at være sammen på. Der eksisterer ikke det
samme hierarki, som på en normal arbejdsplads.
Skal du have nogen til at gøre noget for dig, er du
nødt til at behandle dem ordentligt. Og fordi det

”Vi er selvfølgelig godt hjulpet af den foreningskultur, vi har i Danmark. Uden den var Roskilde Festival
næppe Nordeuropas største musikfestival. Men det
er også vigtigt, at vi fastholder et udviklingsfokus
på festivalen og stiller krav til det serviceniveau og

”Man kan lidt provokerende sige, at vi tilbyder vores
frivillige minimum 25 timers arbejdslejr – og så er
der dem, der tager ’full monty’ og kun får sovet et
par timer i døgnet. Der er pres på i dagene op til
åbningen, og der er altid uforudsete problemer. Jeg
tror, at det er udfordringen, der tænder mange. Det
at få adrenalin-pumpen på max, og efterfølgende
vide at du var med til at slukke en ildebrand, er noget, der ryster folk sammen. Du indgår i et team,
hvor alle arbejder for hinanden. Der er selvfølgelig
et socialt element her, men jeg ved, at mange også
får prøvet nogle sider af, som de ikke har mulighed
for på deres normale arbejde”.
Slutproduktet er fire dages fest. Og hvem vil ikke
være med til at arrangere en af verdens fedeste
fester, og som man til og med får mulighed for at
deltage i? Det er en noget anden hverdag, end den
de fleste oplever i deres fuldtidsjob, og det kunne
dansk erhvervsliv måske godt blive inspireret af.
”Roskilde Festivalen er afgjort et frirum for mange,
og dermed et afbræk fra hverdagen. Men tro ikke,
at det er glade fest-tosser, vi beskæftiger. Det er
mennesker, der giver deres fritid, og derfor kræver

For 4 år siden havde Steen aldrig været på en
festival. I dag styrer han sammen med sin kone
og en ven et af festivalens mest populære spisesteder, Thai Lanna. Til hverdag arbejder Steen som
marketingchef, og hans kone har take away stedet
Thai Lanna på Strandvejen i Hellerup.
”Efter det første år på Roskilde sagde jeg ’aldrig
mere.’ Jeg tror aldrig, at jeg har være så smadret
i mit liv. Fredag aften drak jeg en halv øl og faldt

Hans
Hans er en af ’the grand old men,’ der i 20 år har
været fast tilknyttet Roskilde Festivalen. Hans har
sit eget reklamegavefirma, Steps APS i Hellerup.
Gennem de sidste 10 år har Hans været ansvarlig
for festivalens ’back stage’ område, Mediebyen, hvor
bl.a. sponsorer, medier og andre ”prof” festivaldeltagere kan arbejde og hygge sig i nogle lidt mere
eksklusive rammer end ude i campingområdet.
”Roskilde Festivalen er mit årlige ’drug’. Nogle hygger
sig med fodbold et par aftener om ugen. Jeg hygger

Vi har et team på 165 personer og kan faktisk
godt bruge flere. Vi ligger i Hellerup, og det er ikke
de laveste socialklasser, der præger kvarteret. Vi
sætter en seddel op i Thai Lanna, og det er de mest
utrolige, der skriver sig på. Vi har i teamet alt lige
fra kirurger, IT folk, advokater til studerende og
pensionister. Det er hvert år en fantastisk oplevelse
at se den stemning og energi, der er her. Vi prøver
at skabe en fest i festen. Det skal være sjovt, samtidig med at der skal knokles. Og jeg tror, at vi alle
bliver grebet af stemningen. For det er fascinerende
at se så mange glade mennesker. Det er jo ikke
rationelt at arbejde så meget. Jeg bruger en uges
ferie og en masse aftener på dette projekt – og det
gør jeg vel kun, fordi jeg er blevet afhængig af det.”

mig med at lave festival i 3 uger hver sommer. Når
jeg fortæller mine kunder, at i den periode laver jeg
festival, og de her nok ikke kan få fat på mig, så
kigger de åndsvagt på mig og har meget svært ved
at forstå hvorfor jeg gider... Men det er en super god
oplevelse hvert år, og det tilfører mig noget mentalt
som er meget værdifuldt i min hverdag på job og
privat. Man kan sige, at man bliver lukket ind i en
skald, hvor der lukkes mentalt af for alt derhjemme.
Fysisk slider man sig fuldstændig ned, men når
man efterfølgende er kommet sig og er tilbage på
kontoret, er jeg mentalt som genfødt. Motiveret med
et friskt perspektiv og en enorm energi.
Det er f.eks. fantastisk at skulle styre 100 totalt
forskellige mennesker, som man ikke ville have
haft noget sammen med ellers. Det er afgjort de
3 uger om året, jeg arbejder mest – og så tilmed
gratis. Det er noget med at løse problemer nu og
her. Det er projektet med at lave en græsplæne
om til en funktionel fest, der driver os. For det er
jo yderst begrænset, hvor meget jeg selv deltager
i festen. I år blev det til 3 koncerter. Det kan da
godt være, at der er nogle, der mener, at jeg er ved
at være for gammel til festival. Men jeg synes, det
er ret fedt, når min søn stolt fortæller sine venner,
at far er på Roskilde og lave festival.”
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Ida
Ida er 18 år, og det er første gang, at hun er frivillig
på Roskilde Festivalen – faktisk er det hendes
første gang på Roskilde overhovedet. Når hun
ikke agerer frivillig og festival-deltager, er hun
gymnasieelev i Espergærde.
”Jeg var campingvagt for Gimle, og det var lidt et
tilfælde, at jeg blev det. Min veninde skulle arbejde
der, og da de manglede nogen, tænkte jeg ’hvorfor
ikke.’ Det har været rigtig sjovt og hårdt. Men der er
helt klart flere fordele, end der er ulemper. Du får
selvfølgelig gratis indgang og mad, og det er jo den
største grund til, at jeg har valgt at være frivillig.
Men du får også set festivalen indefra og oplever,
hvad det er, der får hjulene til at køre rundt. Derudover er det jo bare fedt at være på festival. Det er
vildt hyggeligt med musikken og alle de forskellige
mennesker, man møder. Det har faktisk været
noget af det bedste – at komme til at tale med
mennesker, som jeg normalt ikke ville falde i snak
med. Især når vi går rundt som campingvagter – vi
får sindssygt mange øl-invitationer!”
Jens Dige / Rockphoto

de også, at tingene fungerer. Fritid er for de fleste
mere værd end penge. Det er da korrekt, at vi har et
slutprodukt, alle kan identificere sig med og derfor
gerne vil være en del af. Men stolthed og identifikation er en væsentlig del af en stærk kultur, og jeg
oplever også, at folk er utroligt resultatorienterede.
De er her for at løse en opgave, og her finder man
sig ikke i tunge systemer. Vi er nødt til at have en
meget flad organisationsstruktur. Nogle vil endda
betegne den som anarkistisk. Her tror jeg, at mange
virksomheder kan lære noget af os. For alle vil gerne
leve deres talent ud, og vi mennesker har så mange
ressourcer og energi, når vi blot får lov at udfolde
os. Roskilde Festivalen vil jeg karakterisere som en
hjælpekultur. Det er fantastisk år efter år at se,
hvordan der de første dage netværkes og bygges relationer op. For alle ved, at det er det, de kommer til
at trække på, når presset i dagene op til torsdag indfinder sig. Rummelighed og respekt oplever jeg som
meget essentielle elementer i Roskilde-kulturen”.
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Roskilde Festivalen har i 37 år lavet fest for et utal
af danskere og andre omkringliggende nationaliteter. Festivalen er om noget et musik brand. Men det
er også et employer brand, dog skabt uden de fine
ord og fancy processer.
”Vi har da som alle andre virksomheder et værdigrundlag, men vi dyrker det ikke aktivt. Alle har en idé
om, hvorfor de er her, og hvad de skal bidrage med. Vi
har et mål og nogle succeskriterier, der er synlige for
alle. Det er nok det væsentligste, når man skal have
25.000 frivillige til at løbe i den samme retning”.
Roskilde Festivalen ’08 blev endnu en succes. Vejrguderne skånede festivalen for den berømte regn
i år, hvilket gjorde, at Roskilde Festivalen blev en
ren ’walk over’ for de hard core. Men under alle omstændigheder skal der soves ud dagene efter. Arbejdsfesten er slut nu, og planlægningen af næste
års festival er allerede så småt begyndt.

”Roskilde Festivalen er afgjort
et frirum for mange, og dermed
et afbræk fra hverdagen. Men
tro ikke, at det er glade festtosser, vi beskæftiger. Det er
mennesker, der giver deres
fritid, og derfor kræver de
også, at tingene fungerer”

Christian

Christian har været aktiv på Roskilde Festivalen,
siden han var 12 år. I dag er han chef for håndværkersektionen. Til daglig er Christian indehaver af
Roskilde Maskinsnedkeri, hvor han har 4 ansatte.
”Det er svært at slippe. Det at lave festival kan ikke
sammenlignes med noget andet, for ’på mandag’
dur ikke. Det er nu og her, tingene skal løses, og
du kan reelt glemme alt om planlægning. For der er
altid uforudsete ting. 2007 var et af de vådeste år i
festivalens historie. Her lykkedes det os på mindre
end 12 timer at sænke grundvandet med 1 meter
i en radius på 5 kilometer omkring festivalen. Vi
havde et krisemøde torsdag aften, og jeg kontaktede Roskilde brandvæsen for at høre, hvor meget

pumpekapacitet de kunne trække. Et par timer
senere troede jeg, at jeg havde sat 3. verdenskrig
i gang, for der holdt 10 køretøjer fra Beredskabsstyrelsen i Næstved med blå blink og 50 mand klar
til at hjælpe. I løbet af natten var samtlige brønde
i og omkring festivalen tømt, adskillige jernplader
flyttet rundt og katastrofen undgået.
At være sektionsleder er ’learning by doing’. Man
finder ud af, hvad der fungerer og laver sine små
tommelfingerregler. Eksempelvis må man ikke
sætte for mange håndværkere på samme team.
Altid mange personer på opgaverne, så de kan se,
at man bliver hurtigt færdig. Og hele tiden holde et
godt humør. Stress dur ikke på Roskilde Festivalen.”
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velvære

Af Aksel Brinck og Søren Gade Stendal

Stress – Den store velfærdssygdom
Hvem skal fremover passe de gamle, de små, de syge? Kan vi finde ressourcerne i Europa, eller bliver lavtlønsområderne outsourcet til indvandrere fra Afrika og Asien? Mangel på arbejdskraft er en bombe under europæisk vækst og velfærd, og den vil
eksplodere inden for de kommende 10-20 år.

I 2020 vil stress og depression ifølge WHO være den mest almindelige sygdom, og med den fart danskerne bliver stressede i dag, er det ikke svært at
forestille sig. Det skønnes, at mellem 20 og 30% af den danske befolkning
lider af en eller anden form for stress, og det koster hvert år samfundet omkring 10 mia. kr. Men hvorfor bliver vi stressede, hvor kommer det fra, hvad
er symptomerne, og hvad kan vi gøre ved det?
Når vi taler om stress, er det oftest i forbindelse med arbejdet, og det er
også en væsentlig årsag til stress for mange mennesker. Dårligt psykisk arbejdsmiljø, presserende deadlines, papirbunker, der aldrig kommer i bund, og
ustabilitet er nogle af de ting, der er med til at stresse os. Men stress kommer også, når vi skal nå at hente børn inden kl. 17, tjekke netbank sidst på
måneden, af bekymringer og krav til os selv. Nogle gange bliver vi stressede
over helt specifikke og enkeltstående ting, men ofte er det en god blanding
af en masse små ting, der til sidst vælter læsset.
Men lad os lige allerførst få på plads, at stress er helt naturligt. Helt grundlæggende er stress noget, der er nødvendigt for, at vi mennesker kan overleve. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra i pressede situationer.
Det er en mekanisme, der også kaldes en ”kamp eller flugt”- respons.
Når vi bliver stressede, er det, fordi vores hjerne vurderer, at der muligvis er
fare på færde, og derved udløser stresshormonerne adrenalin og kortisol.
Foruden at påvirke kroppen, så påvirker stresshormonerne også den måde,
hjernen fungerer på. Vi bliver mere fokuserede, vores sanser skærpes, og
hjernen kører på automatik, hvilket er en fordel, hvis der pludselig skal bremses op på motorvejen, skal nås en deadline, eller hvis du skal lave mad, holde
øje med tre børn og snakke i telefon samtidig. Og så længe, det er noget
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kortvarigt og sporadisk, er stress ikke noget problem, faktisk er det en hjælp.
Det kan tage minutter til en time at komme ud af en her og nu stress. Det kan
tage dage eller en uge at komme ud af en almindelig stress. Og det kan tage
uger til måneder at komme ud af en alvorlig stress.

Det skønnes at mellem 20 og 30% af den danske
befolkning lider af en eller anden form for stress
Men ved alvorlig og langvarig stress begynder hjernen at skrue ned for sig
selv. Vi begynder at miste overblikket, det gode humør, vi glemmer ting, og ved
endnu længere påvirkning risikerer vi at få en depression. Langvarig stress
påvirker også dit immunforsvar, og du vil bl.a. opleve hyppig hovedpine, svedeture, appetitløshed, indre uro og forværring af kroniske sygdomme.
Mennesker er forskellige, og det der stresser den ene, stresser ikke nødvendigvis den anden. Alvorlig stress kan ramme hvem som helst, og for mange
mennesker kommer det som en overraskelse, fordi de fleste ikke tror, at det
kan ramme dem. Derfor er det vigtigt at lytte efter din krops signaler og
rette sig efter dem i tide. Stress går desværre ikke væk ved at lukke øjnene
for det, men bliver derimod værre. Hvis du føler, at du er ved komme ud på et
sidespor, så tal med din leder, dine kolleger og din familie om det, så der kan
blive gjort noget ved det.
Det er også vigtigt at dyrke motion, og så er det lige meget, om det er lange
gåture eller 100 meter hæk, bare pulsen kommer op. Find tid til de ting, der
lige præcist lader dine batterier op, og gør op med din indre perfektionist og
indse, at du ikke kan nå det hele.
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Stress som 26-årig
Det var en mandag morgen lige som alle andre, men af en eller anden grund kunne 26-årige ergoterapeut Marie Kjær Andreasen ikke komme ud af sin seng.
Det var, som om hendes krop ikke var fysik i stand til at rejse sig og hun havde kvalme. Senere den dag fik hun sagt til sin leder og tillidsrepræsentant, at
hun ikke havde lyst til at komme resten af ugen, for hun var rent ud sagt ved at brække sig. Det blev til en fire uger lang sygemelding på grund af stress.

noget, der vil forfølge mig resten af livet, men på
den anden side har jeg lært helt utrolig meget om
mig selv”.
Marie har bl.a. lært at sætte grænser for, hvad
hun kan og ikke kan. Hun er en engageret og ansvarsfuld person og skulle finde en balance, hvor
hun ikke automatisk påtager sig ansvaret for noget, andre ligeså godt kunne.

Det er lidt over et år siden Marie blev syg. Hun var
helt nyuddannet og havde kun arbejdet på Rigshospitalet et halvt år.
”Der havde i en længere periode været rigtig meget pres på i min afdeling. Der var en hel del sygemeldinger og kurser, jeg var den eneste gennemgående terapeut på afdelingen og var endt med
nogle opgaver, jeg ikke følte mig kvalificeret til,
som jeg ikke havde tid nok til, og det var svært at
komme af med noget af al det ansvar, jeg pludselig
stod med. Samtidig havde jeg tilbudt at hjælpe til
med de studerende, og det var i sig selv en fuldtidsstilling. Okay, jeg havde det dårligt, men jeg
tænkte aldrig, at jeg var stresset”, fortæller Marie
om tiden op til, hun blev syg og fortsætter:
”Men det var som om, der hele tiden var lys for
enden af tunnelen: Om to uger, så bliver det hele
godt igen. Men det gjorde det bare ikke. Jeg havde ikke overskud til andet end arbejde, og efter
en tre-fire måneder, hvor det havde kørt sådan,
så var det, at jeg ikke kunne komme ud af sengen.
Allerede to dage efter kom jeg til en psykolog, som
slet ikke var i tvivl om, at jeg i hvert fald ikke skulle
tilbage på arbejde de næste tre uger. Den var virkelig svær at sluge, tænk at have fået stress som
26-årig! Men samtidig var det en lettelse at få sat
ord på, hvorfor jeg havde det så dårligt. Det er da
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”Det har også handlet om at finde ud af, hvad der
gør mig glad, hvad jeg sætter pris på, og at der
findes en anden følelse end stress. Lige efter min
sygemelding gik jeg nærmest bare rundt som en
zombie og lavede ingenting. Men i løbet af de fire
uger, jeg var sygemeldt, tilbragte jeg f.eks. en hel
dag på Assistens Kirkegården, sad og stenede på
en café og holdt fast i at spille fodbold, som jeg altid har gjort. Lige så stille fik jeg en hverdag igen”,
fortæller Marie.

”Okay, jeg havde det dårligt, men
jeg tænkte aldrig, at jeg var
stresset”

Hjælp til selvhjælp
Det kan være enormt svært selv at gøre
noget ved sin stress, men her er nogle
enkle, gode
råd til, hvordan man tage hul på det.
• Dyrk motion
• Tag dig en lur (power nap)
• Mediter eller dyrk yoga
• Hør musik
• Leg med dine børn
• Dyrk en hobby

Marie brugte også en del tid på at skrive ned,
hvad det var hun ville med sit liv, og hun ville rigtig
gerne tilbage på arbejde. Da hun vendte tilbage,
var det på nedsat tid i halvanden uge, og der blev
lavet klare aftaler med ledelsen om, hvad Marie
skulle og ikke skulle. Hun fik lov til at mærke efter,
hvornår det blev for meget og fandt ind i en rytme
på arbejdet.

• Drop nydelsesmidler, der er
adrenalinfremkaldende, som f.eks.
kaffe, tobak og alkohol

”Jeg tænkte, det skal være løgn, skal det. Det kan
ikke passe, at vilkårene på ens arbejde skal gøre
en syg, og ledelsen har heldigvis været opmærksom på problemet efterfølgende og har taget
det meget seriøst. Der er en masse ting, du som
menig medarbejder ikke kan ændre, som f.eks.
økonomi. Men så handler det om at tage kontrol
over de ting, du selv kan styre og tilrettelægge din
hverdag, så den passer til dig og lære at sige nej
til ting, du i virkeligheden ikke kan overkomme. Og
hvis det ikke er muligt, skal du være parat til at
skifte job, for det er ikke værd at blive syg for”,
slutter hun.

• Ryd op, både fysisk og psykisk

• Fokuser på de ting, der gør dig
glad og prøv at glemme de ting,
du alligevel ikke kan gøre noget ved

• Få løst store og små konflikter, der
piner dig i din hverdag
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Glem alt om stresspolitik
Nogle gange kan det godt virke, som om vi har accepteret, at stress og det at blive udbrændt er en konsekvens af vores hverdag og arbejdsliv. Stresspolitikker, sygefravær og helbredelse er nærmest blevet en fast del af retorikken om den del af arbejdslivet frem for trivsel, sunde og raske medarbejdere
og forebyggelse. Og hvorfor ikke, med den viden vi har i dag om de store menneskelige og økonomiske omkostninger, starte skridtet før stress og i
stedet skabe sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne har det godt – hele tiden.

Det har Trivselskompagniet tænkt sig at gøre noget ved. Det er et lille foretagende med en stor
mission: de vil ændre verden og gøre den til et
bedre sted at være. Og første skridt har været at
tage fat på erhvervslivet og skabe trivsel på de
danske arbejdspladser.
”Trivsel betyder lykke eller velstand, og du trives,
når du har overskud på kontoen, både fysisk, psykisk og socialt. Men det er en svær balance, og
mange mennesker har tendens til at overgøre et
af områderne og glemme de andre. Vi har valgt at
tale om trivsel, ikke for at fortrænge at stress findes, men når du taler om trivsel, bliver du glad og
opstemt i stedet for mut og ked af det, som når du
taler om stress”, fortæller Peter Maxsø, som er en
af mændene bag Trivselskompagniet.
En ting ad gangen
Så derfor glem alt om stresshåndtering og sygefravær og skift fokus. Det handler ifølge Peter
Maxsø om at forebygge i stedet for at helbrede
og skabe arbejdspladser, der værdsætter og anerkender sine medarbejdere, så de slet ikke skal
ud i en langvarig sygemelding eller har brug for at
håndtere deres negative stress – for det får medarbejdere, der trives, ganske enkelt ikke. Og der er
heller ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe økonomisk fordel for alle parter. Men hvorfor er der så
flere og flere mennesker, der netop bliver stressede og ikke flere arbejdspladser, der ændrer sig?
”Vi vil jo alle sammen gerne personligt være sundere og dyrke mere motion, men der er ikke særligt
mange, der gør noget ved det, for det er besværligt. Der skal både en holdnings- og adfærdsændring til, og det er et stort arbejde. Sådan er det
også i mange organisationer. Produktionsapparatet halter hele tiden bagud, og mange ledere
tør ikke stoppe toget, af frygt for at blive sat helt
ud af spillet. Men samtidig slides medarbejderne
op. Derfor anbefaler vi, at arbejdspladserne laver
en trivselsstrategi, hvor de har nogle forskellige
indsatsområder, som de arbejder med et ad gangen. Det kan være små ting, som arbejdspladsens
mailkultur eller mødekultur. Det skal være enkelt
og konkret. Og så er det vigtigt at få nogle trivselsagenter blandt medarbejderne, så der hele
tiden er fokus på trivslen og få plantet nogle kompetencer, så arbejdspladsen kan fortsætte med at
implementere sin trivselsstrategi”.

Så slap dog af!
Men det er ikke kun på jobbet, vi bliver stressede.
Det lækre tøj, den største fladskærm, de fleste venner på Facebook, de pæneste børn, de mest perfekte par-middage, den nyeste mobiltelefon er bare
nogle af de ting, vi synes, vi bare må have i vores liv
for at få det rigtig godt, men det er i virkeligheden
med til at gøre os stressede og ulykkelige. Det er
en evig kamp for at være ovenpå og fabelagtig, og
det er en kamp, der ikke kan vindes. I hvert fald
ikke uden der tabes på mange andre fronter, nemlig fysisk sundhed, mentalt overskud og ordentlige
relationer til familie, venner og omgivelser.

”Vi vil for meget og er spændt for hårdt for. Slap
nu af”, siger Peter Maxsø. ”Vi skal skrue ned for det
personlige ambitionsniveau og gøre fem ting helhjertet i stedet for at gøre 10 ting halvhjertet. Jeg
tror, det bliver supertrendy at sige fra i fremtiden
og fordybe sig for at kunne være nærværende. Det
er faktisk social ansvarlighed: at passe på sig selv,
for at kunne være noget for andre”.
Læs mere på www.trivselskompagniet.dk

Holmenevej 31 • 3140 Ålsgårde
www.ilsejacobsen.dk
nærmeste forhandler oplyses på tlf. 4970 4176
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www.waytowork.dk version 1.0
Med en ambition om at give inspiration og næring til det gode liv, så er det naturligt også at have en on-line udgave af
Way to Work. Vi udvikler portalen over det næste år. så her får du en kort præsentation over de tilbud og
muligheder, der ligger i vores version 1.0

Inspiration
Her finder du inspiration til at hæve overlæggeren i dit liv gennem nogle vox pops
med nogle personligheder, der har gjort en forskel i deres eget og andres liv. Her
ud over har vi en bogreol, med et udvalg af nogle personlighedsudviklende bøger.
Endelig kan du klikke ind på en drømmeguide, hvor der er nogle spørgsmål og
opgaver, der kan åbne for lidt refleksion.

Match
Match-delen udvikler vi yderligere til de kommende versioner. I version 1.0 finder
du en række virksomhedsprofiler, hvor du kan danne dig et overordnet overblik
over kultur, målsætninger og kompetenceområder i de pågældende virksomheder.
Ligeledes har vi blog-funktionen, hvor du i oktober måned kan blogge med en
medarbejder, og herigennem få et mere nuanceret billede af virksomheden som
arbejdsplads.

Værktøjer
Her finder du værktøjer til både at øge tilfredsheden i dit nuværende job og til
at skaffe et nyt. Vi er på et område hvor der ikke findes faste svar. Der er derfor
lagt en række eksempler med kommentarer, som forhåbentlig kan inspirere dig.
Endelig har vi nogle tips til hvordan gode netværk opbygges.
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BLOG

Følg med eller deltag i bloggen med en medarbejder, og få et indblik i dagligdag, kultur,
arbejdsopgaver m.v.

Af: Henrik Frederiksen

Foredraget
L6NIDLDG@":CL:7EDGI6ADB?D7!@6GG>:G:D<9:I<D9:A>K
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Selv de mest tålmodige kvinder oparbejder over tid en vis vrede mod fede, dovne mænd. Jeg levede i absolut frihed, men var så dårlig til at navigere og bruge min tid, at jeg i stedet havde trukket stikket ud. Jeg havde kort sagt ingen plan om, hvor jeg ville hen og
var blevet et gruopvækkende sofaoffer.

Skrevet 4. september 2008 af admin
Hos Zinckernagel & Co tror vi på, at fremtidens projektledere skal have et væsentligt større kreativt gen. Alt for ofte ser vi de traditionelle projektledere, der har 13
i struktur men 03 i musik - forstået på den måde at den gode projektleder skal kunne kæmpe for idéerne, og ikke kun ekspedere dem. Men det er svært at ﬁnde
personer, der både indeholder kreativitet og struktur. Er der nogen der har erfaringer på dette område?

Når man som jeg skal holde et foredrag om personlig udvikling, så kan man enten tage afsæt i
sine egne fortræffeligheder, eller man kan dele
sine erfaringer om, hvordan man engang levede,
men nu ved bedre. Alkoholikeren, der har mødt Jesus, husmoderen, der i et anfald af kedsomhed og
mindreværd har taget et tre ugers coachingkursus. Et vist element af lidelse har det med at styrke selvforståelsen og hvordan rådgive andre, hvis
man ikke har begået sine egne fejl? Mit område er
at rådgive folk i, hvordan man bliver bedre til at
træffe valg. Med samme overstrømmende glæde
som Edison må have følt, da han opfandt elpæren
og en anden fandt på den dybe tallerken, indså jeg
for nogle år siden, at det at skabe en metode til
at træffe mindre tilfældige valg ville være noget,
der gjorde en forskel. Ethvert firma med respekt
for sig selv laver strategi og handlingsplaner, ellers går de formentlig fallit – hvorfor skulle det
være anderledes med mennesker? Det er det, jeg
skal holde foredrag om i dag med afsæt i min bog
’Choice manager’.

=:AA:

Helle
Kommenter indlægget
4. september 2008
kl. 14.32
Flemming Rye

3 kommentar(er)
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En god projektleder skal først og fremmest have styr på tingene, ellers kan det være lige meget. M.h.t. det kreative så er det i min
verden mere ’nice’ end ’need to have’. God smag er individuelt, og det er graﬁkeren, der under alle omstændigheder er den endelige smagsdommer.
Flemming Rye

5. september 2008
kl. 12.03
Sussi Nielsen

:cYg©b
Jeg sidder som webdesigner, og for mig ville det være en drøm at have en projektleder, der kan andet end teknik. 3. og 4. generations webløsninger handler mere om design og kommunikation end teknologiske platforme.

Stilling: Projektleder
Mit projektlederjob hos Zinckernagel & Co er det mest alsidige job,
jeg har haft. Vi er en virksomhed på
12 personer, hvilket gør at vi også
er en lille familie. Netop fordi Zinckernagel har en mere audiovisuel
ﬁlosoﬁ omkring web-mediet, har
jeg fået et indblik i en række nye
kompetencer. Og der bliver virkelig
lavet gode ting her. Man kan sige,
at jeg er ved at udvikle mig til en
specialiseret generalist.

Sussi Nielsen

5. september 2008
kl. 12.34
Erik Fisker

:c^cY^k^YjZahV\
Jeg tror, at god projektledelse først og fremmest handler om at have en god og åben personlighed. Projektledelse er jo dybest set
koordinering og opfølgning, og her er det altafgørende med en god person, der dels har styr på tingene, er hjælpsom og som har
den rette personlighed.
Erik Fisker

JOBSØGNING
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Få råd og inspiration hvis du skal ud og være
aktiv på jobsøgnings markedet.

8K¼:G

Hvordan skriver man den perfekte jobansøgning? Et spørgsmål der sikkert er lige så mange svar
på , som der er folk man spørger til råds. At søge et job er et salg, og et godt salg handler om
indlevelse, god intuition og frem for alt mod til at kunne sige fra. Når man vil ting for meget, lykkes
det sjældent. Det handler om at være tro mod sig selv, og for mange ligger nøglen til et godt ’salg’
i en stor selvbevidsthed. I sidste ende er det dig, det drejer sig om, og derfor er det også dig, der
skal sætte agendaen i ansøgningen, på CV’et, i jobsamtalen og den efterfølgende korrespondance. Klik ind på link’ne til højre og få inspiration og fra et par professionelle.

Dit CV er dit visitkort. Derfor bør det
indeholde alle relevante faktuelle
oplysninger om dig. Kort og præcis.

JDE;DG9G:I6CH¢<C>C<

En uopfordret ansøgning er en ’direct mail’
til en person der ikke forventer at høre fra
netop dig.

@DC@G:I:6CH¢<C>C<:G

Der ﬁndes ingen regler for hvordan den
bedste ansøgning skrives, men i
grovsorteringen bliver der sjældent brugt
mere end 30 sekunder på din ansøgning.

G:;:G:C8:G

En god reference er meget mere end et
telefonnummer. Men referencen aktiveres
først til allersidst i et ansættelsesforløb.
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En blanding af Bridget Jones og Shirley MacLaine
Dette er beretningen om en kvinde, der efter en skilsmisse beslutter sig for at skille sig af med
alle sine ejendele og tage ud i verden for at ﬁnde sine mål og drømme i livet. Spis, bed, elsk er
en bog der en bog der både åbner for reﬂeksion og underholdning.
Forfatterens mål var at udforske 3 sider af sig selv, og for at gøre det besluttede han sig for
af ﬁnde de tre steder i verden, hvor folk er bedst til at dyrke lige netop de sider af tilværelsen.
Således tager hun til Italien for at lære af deres måde at fylde livet med lyst og glæde, og især
madglæde. Til Indien for at lære noget om hengivenhed gennem bøn/andelighed og til Indonesien for at lære at elske.
Elizabeth Gilbert er en populær amerikansk skribent på magasinet GQ. Hun har tidligere udgivet
The Last American Man, som var nomineret til en National Book Award.
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bogreol

Klik her for at købe bogen
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Er du til læsestof omkring det selvudviklende, så har vi samlet et par håndfulde bøger,
som du kort kan læse en appetizer på og evt.
købe bogen direkte on-line
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Jeg går ind ad døren, og tredive mennesker kigger på mig med samme udtryksløse ansigter som
stenhovederne på Påskeøen. En enkelt kigger så
intenst på mig, at jeg føler, at jeg er ved at smelte.
Da jeg har præsenteret mig, taler jeg
om, hvad det er for en smudsig vej,
der har ført mig frem til at vove at
fortælle andre om, hvordan de skal
træffe deres valg:

var jeg så tyk, at jeg kun kunne se min tissemand,
hvis jeg havde meget blanke sko på. Onde tunger
sagde endda, at der var en, der havde omtalt mig
som Pølseben.
Jeg levede i absolut frihed, men var så dårlig til
at navigere og bruge min tid, at jeg i stedet havde
trukket stikket ud. Jeg havde kort sagt ingen plan
om, hvor jeg ville hen og var blevet et gruopvækkende sofaoffer. Mit forhold knagede naturligvis.
Selv de mest tålmodige kvinder oparbejder over
tid en vis vrede mod fede, dovne mænd. På et
tidspunkt sagde hun, at hun syntes, der manglede
noget. Jeg troede selvfølgelig, at det var mad.
Og efter lidt overvejelse foreslog jeg at hente en
pizza. Men det var desværre den totale mangel
på lidenskab, hun henviste til. Vi var endt som hr.
og fru sutsko. Trygheden var der naturligvis, men
trygheden har det med at danne et ulideligt makkerpar med kedsomheden.
Midt i denne misere voksede trangen til løsrivelse
sig. Der måtte være mere ved livet end rosinboller
og lørdagsunderholdning på tv. Der måtte træffes
valg. En af mine venner sagde engang til mig: ”Du
går meget målrettet – desværre altid den forkerte
vej.” Det skulle der laves om på, og det rejste et almægtigt spørgsmål: Hvordan vil man have det, hvis
man er fuldstændig sand over for sig selv?

Hvis man for alvor gransker de værdier og motiver,
der ligger bag ens valg af karriere, forhold, uddannelse etc. - hvad vil man så se? Hvor meget er
baseret på social tilpasning og ønsket om accept
… altså løgnen. Og hvor meget er drevet af lyst og
passion? Vi risikerer at tilrettelægge tilværelsen
efter, hvad andre ønsker eller snarere, hvad vi tror,
de ønsker. Men sandheden er, at de fleste mennesker har rigeligt at gøre med at tænke på sig
selv, så det er minimalt, hvad der bliver os til overs.
Er det ikke herligt! Ikke flere dyre designersofaer,
der kun er købt for, at andre skal rose dem. Ikke
flere kedelige uddannelser, som man knapt forstår
formålet med. Ikke flere middelmådige forhold,
der kun overlever, fordi man ikke kan tage sig sammen til at træffe et NYT VALG.
Nu skal vi lære, hvordan vi undgår at bruge vores
liv og energi på noget, vi måske nok kan leve med,
men hvor vi ville have vist et helt andet talent og
potentiale – blot vi gør os den lille ulejlighed at gå
mere grundigt til værks, før vi træffer vores valg.”
Jeg trykker på min pc’er, og billedet af den første
dias går ud ad projektoren og op på det hvide lærred bag mig. Det handler om sundhedsritualer, og
der står, at jeg aldrig rører honning, fordi jeg nægter at spise noget, der kommer ud af røven på en
bi. Jeg er ved at tale mig varm.

”Det hele kom sig vel egentlig mest
af, at jeg ikke traf noget valg. Jeg
husker, at jeg lå på sofaen, da
min kæreste kom ind ad døren
og sagde: ”Enten rejser du dig
og slukker for tv’et – ellers så
går jeg.” Jeg løftede hovedet
en anelse og svarede: ”Gider
du lave kaffe, inden du går.”
Og der lå jeg så og blev tykkere og tykkere. Blandt mine
store præstationer var at køre
en 400 grams Toblerone ind i
gabet på samme måde som en
flismaskine. Tyve minutter, så
var den såmænd væk. Til sidst
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Af: Aksel Brinck

fyret – og hva’ så?
En fyring er ikke verdens undergang. Den kan blive begyndelsen til en endnu mere spændende tilværelse. Her får du ekspertens råd
til, hvad du med fordel kan gøre i de første dage og uger, efter du har mistet dit job.

Det kan ramme hårdt at blive fyret, uanset om opsigelsen var ventet eller kom som lyn fra en klar
himmel. Chokket er i mange tilfælde lige så voldsomt, som hvis du mister et nært familiemedlem.
Men håndterer du situationen godt, kan du komme
ud på den anden side med et bedre job og et mere
tilfredsstillende liv.
Hvordan du reagerer på en fyring, er selvfølgelig
bestemt af fyringens karakter, og hvem du er som
person. Men uanset hvad, skal du tillade dig selv
at være chokeret over situationen de første dage,
hvis du er det. For som ved alle andre, ubehagelige
begivenheder i dit liv, skal du igennem en række
faser for at komme ud på den anden side med noget bedre. Og chokfasen er den første.

Det kan vi ikke ændre på, men vi kan vende situationen til noget positivt, og det begynder allerede
at ske i den næste fase, reaktionsfasen.

”Græd, råb, skrig, klynk - og
find nogen i din familie eller
vennekreds, som vil høre på
dine følelsesudbrud uden at
nedtone dem”

Græd, råb, skrig, klynk - og find nogen i din familie
eller vennekreds, som vil høre på dine følelsesudbrud uden at nedtone dem. Lad det stå på nogle
dage, eller måske et par uger. Det er godt at få
følelserne ud, men du skal også se fremad, forklarer Jørgen Uhrbrand, partner i AS3 Outplacement,
der har hjulpet tusindvis af danskere gennem den
kritiske fase lige oven på en opsigelse.

Først følelser - så ræsonnement
Her er du stadig domineret af emotioner. Du kan
føle dig personligt forfulgt, være bitter og have
voldsomme mindreværdsfølelser, men disse følelser skal helst i løbet af et par uger begynde
at træde i baggrunden. Du går nu ind i bearbejdnings- og senere nyorienteringsfaserne, forklarer
Jørgen Uhrbrand. Og nu er du klar til at se fremad
og modtage råd fra venner og professionelle rådgivere uden at reagere rent emotionelt.

Når vi bliver fyret, mister vi kolleger, prestige, social position og mening med livet i dagligdagen.

Det er i det hele taget vigtigt at få sat egne ord på
situationen, for ellers bliver du nemt hængende
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i de emotionelle faser. Lav en liste: Hvor stort er
tabet i virkeligheden? Hvad kunne jeg tænke mig?
Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg?
Netværk på den rigtige måde
Langt de fleste job besættes gennem netværk,
og det skal aktiveres. Men det er ikke ligegyldigt,
hvordan du gør det. Lad være med at kontakte
venner, tidligere forretningsforbindelser eller lignende for at bede dem om at give dig et job. Det
virker anmasende, og det er ikke sandsynligt, at de
kan leve op til dine ønsker.
Bed i stedet de bedste kontakter om møder, hvor
du prøver nogle ting af. Fortæl, hvad der er sket,
hvilke ideer du har til at komme videre, og hvad
du har lyst til. Understreg, at du ikke forventer, de
skal skaffe dig et job, men at de gerne må lade et
ord falde i deres netværk. Og at du frem for alt
kontakter dem, fordi du synes, de sidder i et spændende job eller en spændende virksomhed, og du
derfor meget gerne vil have gode råd og sparring
fra netop dem.
Når du er kommet rigtig i gang med jobsøgningen,
er det vigtigt, at du får afklaret to ting, så du er
forberedt, hvis en arbejdsgiver eller måske endda
en headhunter ringer.

For det første skal du have en forklaring parat på,
hvorfor du blev fyret. Undgå at kalde din tidligere
arbejdsgiver for uduelig, talentløs eller andet i
den stil. Find en seriøs forklaring, der ligger tæt
på virkeligheden: at funktionen blev overflødig,
at virksomheden ændrede strategi, at der skulle
skæres ned og lignende.
For det andet skal du have styr på dine referencer,
så hurtigt du kan. Til hvem skal en interesseret
arbejdsgiver ringe og forhøre sig om dig? Tag kontakt til tidligere chefer, som vil sige noget pænt om
dig eller tidligere kolleger med lederstillinger og
spørg, om de vil fungere som reference, og hvad
de vil sige, hvis nogen kontakter dem.
Ring også gerne - selv om det ikke er rart - til den
chef, som fyrede dig, og hør, hvad han kunne finde
på at sige. For hvis du ved, hvad han formidler videre, så er du godt forberedt til en jobsamtale og
kan tage brodden af de kritiske spørgsmål.
Se i øjnene, at det at være jobsøgende er et fuldtidsjob. Med den aktuelle jobsituation kan de fleste mennesker ret hurtigt skaffe sig arbejde. Men
gå seriøst til værks for at få det rigtige job, som
kan vende en ubehagelig situation til en sejr.

Tips til hverdagen:
Undgå at få en dæmonisk opfattelse af livet efter fyringen. Den svenske kriseforsker Johan Cullberg
giver gode råd, som bygger på humor, distance og fremsyn.
• Overbevis dig selv om, at alt før eller senere ordner sig.
• Se gerne det komiske i detaljer og le af det.
• Tænk på de nye potentielle glæder og fordele i den uventede situation.
• Accepter andre menneskers hjælp, men også deres utilstrækkeligheder.

3 tips til netværkeriet:
1. Bed ikke personer i dit netværk om et job.
2. Hold møder med personer i dit netværk, hvor I snakker om dine ønsker og evner.
3. Bed netværket sprede rygtet om, at de kender en dygtig, ledig person.
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Boganmeldelse

Af Steen Bosebjerg

Kunsten at sælge...
Brødrene peter og jens hindskjær har skrevet en god
og hurtig læst bog om hvordan du udvikler dig til en
supersælger. way to work anmelder den her.

Vi har alle oplevelser, hvor en sælger har kunnet få os til at købe
hvad som helst. Salg er på mange måder en kunstart, og når det
bliver udført sublimt, overgiver man sig og klapper i det skjulte af
kunstneren. Dybest set er salg en disciplin, vi alle mere eller mindre professionelt praktiserer. Om det så er at få solgt sine idéer
igennem på arbejdspladsen, eller få sine ønsker om ferie, carport
eller nyt køkken solgt igennem på privatfronten.
Derfor har Jens og Peter Hindskjærs bog ’Kunsten at sælge’ en væsentlig bredere målgruppe, end man umiddelbart forbinder med
bogens titel. Salg handler dybest set om at få andre til at købe
ind i éns idéer. Denne kunstart deler forfatterne op i en række underdiscipliner, hvor de på en overskuelig og struktureret måde får
guidet læseren igennem den professionelle salgsproces.
Bogen tager udgangspunkt i 5 strategier, der viser vejen til, hvordan du kan udvikle dig til en moderne og succesfuld sælger. Udgangspunktet for succesfulde sælgere er, at de mestrer at skabe
win-win situationer og kan begejstre kunderne. Første step i den
professionelle salgsproces er selvopfattelse. Troværdighed er en
sælgers vigtigste middel, og det kræver en vis personlig integritet
at optræde 100% troværdigt. Dernæst handler det om indsigt i
kundernes behov og motiver. Den, der er bedst til at afkode kunden og hans situation, er også den, der løber med ordren. De 3
resterende step i salgsstrategien omhandler salgsprocessen, din
tankegang og dine mål.
Jens og Peter Hindskjær har en meget holistisk tilgang til det at
sælge, og derfor er der et stort fokus på udvikling af sælgerens
personlige kompetencer. Undervejs i læsningen møder du små
øvelser, der hjælper dig til at stoppe op og reflektere og frem for
alt definere din personlighed som sælger.
Salg er ikke nogen dybere videnskab, og derfor skal ’Kunsten at
sælge’ roses for sin præcise og kortfattede gennemgang. En amerikansk forfatter var helt sikkert endt op på 400 sider, men så hellere læse 150 sider to gange. Der er mange aha oplevelser i bogen,
og mange vil sikkert hævde, at der intet nyt er under solen, men
jeg vil fremhæve bogen for dens tanker om mental parathed. Ingen
tvivl om at forfatterne er inspireret af NLP. For det er netop, når vi
er mentalt tunet, at salg bliver gjort til en kunstart.

Autumn / Winther 2008
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w2w Inbox:

Har du et spørgsmål om job, karriere eller det gode liv, som du
finder relevant at dele med vores læsere, så send Flemming en mail
på inbox@waytowork.dk

Kort om Flemming Christensen
Flemming Christensen er stifter og ejer af konsulentvirksomheden ’THINK ABOUT IT’, der tager udgangspunkt i begrebet Livsledelse, som handler om at få os til at opdage og forfølge vores drømme og passioner. Flemming har forfattet i alt 13 bøger inden for områderne ledelse,
psykologi, teamarbejde, livskvalitet, selvværd, m.v.

?

Jeg har fået bevilliget 30.000 kr. til personlig udvikling. Hvordan skal jeg gribe det an?

Svar: Det at udvikle din personlighed handler om at gøre dig bedre i stand til
at håndtere kriser, når de opstår. Livet handler ikke om, hvorvidt du kommer
ud for en krise, men om hvordan du håndterer krisen, når den indfinder sig.

Jeg har brug for anerkendelse for de opgaver, jeg løser
Jeg har brug for at fremstå som en synlig succes
Jeg har brug for at føle, at jeg gør en forskel

Vi oplever alle udviklingskriser, der er helt forudsigelige situationer, som alle
mennesker skal lære at håndtere. Sådanne udviklingskriser er f.eks. det, at
man ikke får den fødselsdagsgave, man har ønsket sig, at en ven ikke gider
at være ens ven længere, at kæresten bryder forholdet, at man bliver sagt op
fra sit arbejde etc. Helt almindelige forhold, som alle skal være i stand til at
håndtere uden problemer. Ved at udvikle sin personlighed bliver det lettere
at håndtere sådanne kriser, og man bliver bedre i stand til at håndtere stress,
tab og modgang samt de mere alvorlige livskriser, som f.eks. at få en dødelig
sygdom, at komme sig efter et voldsomt uheld eller at miste sit arbejde eller
partner efter mange års følgeskab.

Jo mere du får indsigt i dine motiver, desto bedre bliver du til at vurdere, om
dine motiver skal drive dig – eller du vil drives af noget helt andet. Mennesker,
der ikke har lavet personlig udvikling og dermed har en mindre grad af selvindsigt, vil kunne identificere sig så kraftigt med f.eks. deres arbejde, at en
fyreseddel vil medføre en så stor krise, at de ikke er i stand til at komme ind
på arbejdsmarkedet igen med den samme succes og med de samme fordele
og gevinster. Personlig udvikling vil kunne åbne dine øjne for, om du f.eks. er
styret så meget af dine motiver, at du f.eks. ikke forstår, hvorfor du har det
arbejde, du har.

Når du skal i gang med personlig udvikling, handler det om at få et smidigt,
stærkt og fleksibelt sind. Du kan kalde det mental fitness og kan sammenlignes med at gå til fysisk fitness, hvor man ligeledes ønsker at få en smidig,
stærk og fleksibel krop. Når din krop er ”fit”, vil den kunne bære dig igennem
sygdom og nedture, og det samme gælder dit sind. Når dit sind er ”fit”, og
dermed har gennemgået personlig udvikling, så vil dit sind være stærkere
til at klare de udfordringer, der måtte opstå, og du vil blive bedre til at vælge
rigtigt til og fra i tilværelsen.
På samme måde som ved fysisk fitness, skal du have opbygget en grundform.
Dette handler om, at du er i stand til at se dig selv. Når du øger din selvindsigt,
er du bedre i stand til at se, hvad du gør, samt hvorfor du gør det. Det kan
være, at du opdager følgende om din adfærd:
Jeg er direkte og målrettet i min kommunikationsform
Jeg elsker at nå mål og er lidt af en arbejdsbi
Jeg er god til at promovere mig selv på en elegant og underspillet måde
Og det kan være, at du opdager, at dine motiver bag ved din adfærd er følgende:
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I min rolle som konsulent spørger jeg ofte ledere ”Hvorfor er du leder?”
Størstedelen ved det faktisk ikke, fordi motiverne har drevet dem, uden at de
vidste, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Svarene kan være ”Jeg kan ikke se
mig selv som almindelig ansat”, ”Jeg trives bedst i rollen som den, der sætter
dagsordenen” eller ”Jeg syntes, at det var tid til, at jeg fik en ordentlig karriere”. De færreste præsenterer et niveau af selvindsigt, hvor de svarer ”Det
er, fordi jeg har brug for anerkendelse”, ”Det er, fordi jeg vil fremstå som en
synlig succes” eller ”Jeg har brug for at føle, at jeg gør en forskel”.
Når du øger din selvindsigt, vil det ikke længere være pinligt at forklare omverden, at du f.eks. har et lederjob, fordi du har brug for at fremstå som en
succes. Hele din omgangskreds og dine kolleger ved det allerede! Det er nemlig altid lettere at se andres motiver end sine egne. Det at gennemgå personlig udvikling øger således din troværdighed i omgivelserne, og du vil også
blive en bedre leder, teamspiller, forældre, partner og ven.
Når du skal i gang med din personlige udvikling, så er der forhold, som gælder
både din mentale fitness og din fysiske fitness. Det er ikke bare noget, du
laver, indtil du er fyldt 30 eller 40. Både den mentale og den fysiske fitness
er noget, du skal lave hele livet! De 30.000 kroner, du har modtaget, er så-

ledes en fantastisk livsgave, og du kan betragte den som en kickstart på en
ny livsstil. Din mentale fitness handler således om at se din adfærd og dine
motiver. Jeg holder selv meget af et værktøj, der hedder Enneagrammet, der
er en særlig god inspirationskilde, da det er en samling af bestemte typer
adfærd med en beskrivelse af de bagvedliggende motiver. Du kan også an-

?

vende Essentiel Coaching til at hjælpe dig med at opdage dine motiver. Hvad
enten du går på kursus i f.eks. Enneagrammet eller bruger en coach, så fortæl
instruktøren eller coachen, at dit ønske er at opdage dine motiver bag ved
din adfærd. På den måde kan du få et mere målrettet udbytte af dine 30.000
kroner.

Jeg har lige sagt ja til et nyt job, der indebærer 25% mere i løn. Men jeg har rigtig svært ved at sige mit nuværende job op, da jeg er utrolig glad
for min chef og ved, at han vil blive meget skuffet. Ved min sidste medarbejderudviklingssamtale blev der opstillet en spændende plan for mig,
men også præciseret, at de ikke kunne give mig lønforhøjelse oven i. Hvordan får jeg sagt op, uden at brænde for mange broer?

Svar: Jeg bliver nødt til at stille to scenarier op for at kunne besvare spørgsmålet.
Det ene tager udgangspunkt i, at du har været åben overfor din nuværende arbejdsplads og forklaret dem, at det er fint med spændende planer, mens du søger
de 25% i lønforhøjelse. Dette bringer dig i en søgeproces, hvor din nuværende
arbejdsgiver nok ikke bliver overrasket, når du fortæller, at du har fundet, hvad du
søgte. Det andet scenarie tager udgangspunkt i, at du ikke har været åben overfor
din nuværende arbejdsgiver, og derfor har sagt ja til den spændende plan uden
egentlig at have lyst til den, og efterfølgende har holdt en positiv facade, indtil du
fandt det job, som kunne imødekomme dit ønske om en lønforhøjelse.
Begge scenarier handler i grunden om at være ærlig overfor sig selv for derefter
at kunne være ærlig overfor sine omgivelser. En sådan ærlighed vil også have givet dig svarene på, hvad det vigtige er for dig ved at få 25% mere i løn, hvad det
vigtige er ved at have en god chef, hvad det vigtige er ved at have en god plan, og
hvad det vigtige er ved at have gode relationer til tidligere arbejdsgivere - og så
efterfølgende at have balanceret alle disse forhold op over for hinanden.
Tænk hvis du opdagede, at de 25% i lønforhøjelse ikke var mere ”værd” end det
at have en god chef eller spændende planer. Uden en egen ærlighed kan man
komme til at træffe beslutninger, der bygger på eksterne forhold, som mest af
alt handler om, at man føler, at man ”burde gøre noget”. Men denne følelse skaber ikke et stærkt selvværd, selværlighed eller en høj selvtroværdighed. Tværtimod betyder det ofte, at vi mister vores selvværd og selvtroværdighed, når vi
glemmer at være ærlige overfor os selv.

Når den manglende selvtroværdighed opstår, mister vi også andres loyalitet og
opbakning. Det kan derfor medføre, at din nuværende arbejdsgiver opdager
din evt. manglende selvtrovædighed, og derfor bliver ”ligeglad” med dig og din
fremtid. Dermed har du ikke længere kontrol over, hvorvidt du brænder broer
eller ej. Der er nemlig intet at brænde af, hvis folk bliver ligeglade med dig og
dermed dine beslutninger. Når man opdager, at mennesker, man har betragtet
som en nær relation, træffer beslutninger, de ikke er tro overfor, så kan man
komme til at være taknemmelig for, at man ikke længere skal arbejde sammen
med dem. Hvis dette opstår, er der ikke meget at komme tilbage efter hos din
nuværende arbejdsgiver.
Jeg tager derfor udgangspunkt i det mere positive scenarie, hvor du har
været ærlig overfor dig selv, hvilket automatisk medfører en særlig form for
anerkendelse eller respekt hos dine omgivelser. Vi respekterer nemlig, når mennesker træffer ubehagelige beslutninger – hvis de er tro overfor sig selv. Du
kan derfor regne med anerkendelse fra din chef, og måske tænker hun, at hun
selv burde tage sig sammen og være ærlig overfor sig selv. Det kan ende med,
at du bliver en inspiration for dine omgivelser og dermed forstærker dine nære
relationer på en måde, der går ud over det at være kolleger. Da jeg satser på din
selværlighed, vil jeg hermed ønske dig tillykke med din beslutning!

Læserundersøgelse

Hvad synes du om Way to Work?
Som nyt magasin er det vigtigt at lytte til, hvad vores
læsere synes er godt og skidt. Kun her igennem bliver vi
i stand til udvikle Way to Work til et fantastisk magasin.
Klik ind på www.waytowork.dk/læserundersøgelse og
giv os din uforbeholdne mening. Der ligger et lille spørgeskema, som vil tage dig 5 minutter at svare på. Som
tak for hjælpen, sender vi Way to Work vol. 2 hjem til din
privatadresse.

Blandt besvarelserne udtrækker vi ydermere 10 boggaver, hvor du frit kan vælge en bog fra bogreolen på
www.waytowork.dk
På forhånd tak
Redaktionen
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Alternativ karriere

To-tre gange om måneden går ”tricktyven” Rafael
Saadon i aktion. Det dyreste, han er sluppet af sted
med fra en juvelerforretning, er et diamantarmbånd
til 513.000 kroner, som det lykkedes ham at fjerne
fra en ulåst montre på bare 12 sekunder. Uden at
blive opdaget.
Det er ikke, fordi Rafael Saadon er kleptoman eller
har set for mange Olsen Bande-film. Han er indehaver af sikkerhedsfirmaet SetSystem ApS, der tilbyder sikkerhedsrådgivning til juvelerer, urmagere
og andre virksomheder med behov for tyveri- og
røveribeskyttelse.
Tyveri-øvelser udgør kun øverste lag i det pyramide
system, som israeleren tilbyder sine kunder.
Øvelserne er altid aftalt på forhånd med butikkens
ejer, men uden de ansattes viden.
Første trin i hans pyramidesystem er at foretage en
sikkerhedsanalyse af virksomheden. Det sker gennem observationer af butikken og dens procedurer
med henblik på at finde huller i systemet.
Som f.eks. når personalet glemmer at lukke vinduer
og låse montre, eller når de har for mange kostbare
ure og smykker fremme på disken ad gangen.
Jeg kender alle de fejl, de laver og er rigtig god til
at finde huller. De fleste har aldrig brugt tid på sikkerhed, siger Rafael Saadon.
Kunden får en detaljeret rapport om aktuelle risikofaktorer samt konkrete anbefalinger til, hvilke procedurer de skal følge for at undgå tyveri og tab.
Et par måneder senere tjekker SetSystem, om kunden følger anbefalingerne – og hjælper om nødvendigt med at iværksætte dem.

Andet trin er at involvere de ansatte og fortælle
dem, hvilke sikkerhedsprocedurer de skal følge.
F.eks. at der skal være to medarbejdere og en vagt
til stede, når de åbner om morgenen.
SetSystem beskriver også præcist, hvordan personalet skal agere, når de sælger varer, køber diamanter og transporterer penge og værdigenstande, og
hvordan de skal opføre sig i tilfælde af røveri.
Rafael Saadon har en baggrund som officer i det
israelske militær (1983 – 1991). I 1991 blev han
ansat i General Security Service (GSS) under den
israelske stat med sikkerhedsopgaver for ambassader, statsoverhoveder, VIP-personer og privatpersoner. I 2000 flyttede han til Danmark med sin
danske kone og børn. Han blev ansat i Group 4 – det
tidligere Falck – men fandt virksomheden meget
traditionel og for uvillig til at bruge nye metoder.
- De seneste 10 år er der kommet flere og mere
kreative tyve til Danmark fra især Østeuropa. Alarmer og gitre er ikke længere nok. Tyvene kommer
om dagen, ser ud som almindelige kunder og kan
på få sekunder slippe af sted med værdier for millioner, forklarer Rafael Saadon.
I 2001 etablerede han virksomheden SetSystem og
begyndte at arbejde med juvelerbranchen. ’Set’ står
for Security Evaluation Tools.
Tredje og sidste trin i pyramidesystemet er jævnlige opfølgningsbesøg, hvor Rafael Saadon kommer
uanmeldt for at tjekke, om kunden følger systemet.
Eller måske for at score et par diamantringe eller et
ur til 70.000 kroner.
Bare lige for at bevise, at der stadig er huller og fejl
i procedurerne, som personalet må være opmærksom på at rette.

Af Anne Mette Ahlgreen

Profession: impel tyv
Karriere handler også om at se muligheder, og det er langt fra alle jobs, der er beskrevet i ’Hvad kan jeg blive?’ Rafael Saadon har
gjort det til sin levevej at hugge et diamantsmykke til en halv million kroner for at vise juvelerer, hvor nemt det er at stjæle fra
dem, og hvor meget de behøver hans sikkerhedsrådgivning
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Tillykke Passat

Bedste ﬁrmabil 2008, basta! – for tredje år i træk.
For intet mindre end tredje år i træk har Bil Magasinet kåret Passat til bedste firmabil, basta!
Erhvervsfolket sætter især pris på pladsforholdene, de behagelige sæder, den gode kørestilling
og affjedringen. Du kan hente artiklen hos os.
Af nyheder kan Passat nu friste med de nye anerkendte TSI benzinmotorer. De har mere power
og kører længere på literen. Ny er også DK-komfortpakken med læderrat (Sport- og Highline
også med knapper), ParkPilot, tågeforlygter og kørecomputer Plus for 13.000 kroner.
Kom ind til os og oplev landets bedste firmabil.

Passat fås fra kr. 318.700 ekskl. levering kr. 3.580,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel fra 10,0 til 19,6 km/l, (direktiv 80/1268/EØF) CO2-udslip fra 136 g/km – 240 g/km. Passat Variant Van fås fra kr. 192.849,- + moms og levering kr. 4.180.

NÆSTE NUMMER

profil
En ting er, at vi kender en virksomhed af navn, men hvordan er den som arbejdsplads?
På de følgende sider kan du få et dybere indblik i nogle spændende virksomheder. Det
er næppe alle nedenstående virksomheder, der er lige relevante for dig, men blandt
dem du synes er interessante, kan du danne dig et hurtigt overblik over dem som
potentiel arbejdsplads.

Arbejdskraft – Europas store knaphed
Hvem skal fremover passe de gamle, de små, de syge? Kan vi finde ressourcerne
i Europa, eller bliver lavtlønsområderne outsourcet til indvandrere fra Afrika og
Asien? Mangel på arbejdskraft er en bombe under europæisk vækst og velfærd, og
den vil eksplodere inden for de kommende 10-20 år.

Balance mellem
familie- og arbejdsliv
Det kan lade sig gøre at være ambitiøs både i
forhold til privatlivet og karrieren. Men det kræver,
at man tør gå nye veje, se muligheder frem for
begrænsninger og frem for alt være tro over for
sig selv. I denne artikel fortæller ægteparret Pia
Callesen og Søren Aasberg om, hvordan deres liv
fik ny vitalitet, da de sprang ud som selvstændigt
erhversdrivende.

KPMG – Revision, Skat og Rådgivning
MT Højgaard – Byggeri og anlæg
Ferrosan – Healthcare (Vitaminer og kosttilskud, samt Medical Devices)
Jeudan – Ejendoms- og servicevirksomhed
Guava – Marketing
Execon – Management konsulent firma
Nykredit – Bank, realkredit, forsikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed
Kuwait Petroleum – Olie, service og detailhandel
Accura – Advokater
Roskilde Kommune – Kommune
Forca – Finansiel virksomhed
Deloitte – Revision og konsulentvirksomhed
Platon – IT konsulent firma

Karriere i den offentlige vs. private sektor
Kampen om arbejdskraft er allerede en barsk realitet hos mange virksomheder, også i den offentlige
sektor. Myterne om den offrentlige sektor er mange, men efter en kommunalreform, sparerunder og
effektiviseringer, hvor stor er forskellen så på en karriere i den offentlige vs. den private sektor?

Coaching bølgen er over os
Det er blevet populært blandt erhvervsledere at få en coach. Men hvad er coaching egentlig?
Hvem kan bruge det? Og til hvad?
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Vil du høre mere om Way to Work, vores idégrundlag og mulighederne for at få en
virksomhedsprofil med i de kommende numre og/eller på www.waytowork.dk, så
er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 26 27 00 eller sende en mail til
kontakt@waytowork.dk
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