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Innledning

Det går fort. Kravene øker, vi skal jobbe mer, være tilstede for våre
beste venner, lese Halvbroren i tilfelle Dagens Næringsliv lurer
på hva vi har på nattbordet, skaffe en kjæreste, pleie forholdet,
bytte bleier om natten og ta kundene med ut på middag. 

Samtidig oversvømmes vi av ettertenksomme og filosofiske bøker
som priser ensomheten, langsomheten, øyeblikket, bønn, etter-
tanke, stillhet, egentid, selvrealisering og det gode liv. Vi skal
kjenne oss selv, åpne opp for andre, gi rom for det som ikke tar
plass og fylle livet med mer enn ting.

Jada! Vi drømmer vel alle om å kunne synke ned i en stol ved et
lite vann langt inne i skogen, ignorere telefonen som ringer og la
myggen stikke fordi vi har tid til å klø. Problemet er bare at denne
drømmetilværelsen er totalt uoppnåelig for de fleste av oss. 

For vi vet at du skal rekke barnehagen, lage middag, treffe en date
eller levere eldstemann på fotballtrening - og at du ikke har hatt
sex på over en uke. Sånn er livet og denne boken kan ikke forandre
på det. Det må du gjøre selv. 

Men vi kan gjøre ting litt enklere, lære deg å leve smartere med
tingene som de er, gi deg noen idéer som du kan tenke videre på
og noen teknikker du kan jobbe med. Og vi kan gjøre det uten å gi
deg dårlig samvittighet.

Dette er en bok om de små endringene – de som det er realistisk
å forsøke å oppnå, og som på sikt gjør arbeidsdagen litt mor-
sommere og mer overkommelig – og privatlivet til et sted der du
kan hente krefter og lade batteriene. 

Oslo i september 2003

Jan�Sverre Syvertsen og Morten Muller Nilssen



Vi har aldri hatt så mye tid som nå. De siste 100 årene har blant
annet gitt oss telefonen, vaskemaskinen, kjøleskapet, biler og fly,
Filofax'er, papirbleier, binders, limruller, nesehår- og ørevoks-
fjerner, husholdningspapir og selvfølgelig; datamaskinen. Og
mobiltelefonen, inkludert SMS til 67 øre. Og Internett og e-post
og chatteprogrammer, e-Handel og Rimi på Nett. Det er faktisk
ikke en spøk når noen hevder at det er mulig å leve livet i en 
behagelig stol, klistret til en dataskjerm med musen på vandring
fra det ene tilbudet til det andre, bare avbrutt av budbilfirmaer
som ringer på døren med de bestilte varene. Det eneste vi treng-
er å gjøre, er å løfte en finger. 

Det er ikke helt sant, dette med at vi har så mye mer tid nå enn
før. Strengt tatt har døgnet aldri hatt mer enn 24 timer, og en 
artikkel i Aften Aften fortalte nylig at stammefolk på Sri Lanka
faktisk stresser mer enn det vi gjør. Men med all den tidsbespa-
rende teknologien vi har fått kastet etter oss de siste 100 årene,
burde vi i hvert fall ha litt andre ting å fylle dagen med, enn fore-
fallende arbeid, matsanking og vinterforberedelser.

Hva skjer'a?

HVA SKJER’A? 11
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denne typen funn til begrepet «lykke», og ender i en påstand om
at folk var lykkeligere før i tiden selv om de ikke eide så mye. Eller
kanskje nettopp derfor.

Rett eller galt, hvem vet? Men hvis du spør en eldre dame, som
for eksempel var alenemor på 50-tallet, vil hun sannsynligvis 
fortelle at livet ikke var en dans på roser og at tiden gikk fort uan-
sett hvor mye man hadde av den. 

Og livet blir ikke nødvendigvis bedre fordi om vi hopper enda
lengre tilbake. Det er Karsten Alnæs' «Historien om Europa» et
godt eksempel på. Der forteller han blant annet om bonden som
på 1500-tallet sto opp i grålysningen for å ta seg av kyr og sauer,
fortsatte dagen på jordene der han dyrket hirse, hvete, havre og
druer før han kanskje tok seg tid til en pause midt på dagen. Men
så var det på'n igjen, mer arbeid med jorden, små reparasjoner,
kanskje noe av høstens avlinger måtte fraktes til markedet eller
til en innkjøper. Og hvis dagen ikke hadde vært så ille, kan du
være sikker på at godsherren dukket opp ut på ettermiddagen

for å kreve inn leie på de jordlappene bonden brukte, men kirken
eide. Og godsherren hadde garantert ikke samme pris inn som
ut. Om kvelden var det dyrenes tur igjen, og til slutt, hvis det ikke
var midnatt allerede, var det kanskje mulig å sitte ned en stund,
gjøre ingenting eller det han hadde lyst til. Og mest sannsynlig
var det sengen som lokket etter en dag med arbeid uten stopp –
med andre ord ikke så veldig annerledes enn for oss når klokken
nærmer seg elleve om kvelden og huset har falt til ro. Men det er
selvfølgelig forskjeller, og klokken er en av de største.

Klokkene tikker for deg
På den tiden bonden i Alnæs' historiefortelling strevet for å for-
sørge familien, hadde den mekaniske klokken for lengst gjort sitt
inntog og sitt nærvær bemerket. Først i klostrene, der den nye
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Det burde med andre ord ikke være marked for enda en bok om
god tid. Folk burde vært mer enn opptatte med å bruke den opp,
finne frem til nye, lure metoder for å brenne av nok en time, nok
en dag eller til og med en hel uke.

Men nei. Av en eller annen grunn er det den dårlige tiden vi sitter
igjen med etter å ha brukt all den effektiviserende teknologien.
Den som klumper seg rundt de samme klokkeslettene i alma-
nakken, spenner ben på oss når vi prøver å rekke en kino samti-
dig som vi avslutter en e-post som må av gårde først eller jager
oss ut av sengen om morgenen, svette, andpustne og med en 
antydning til panikk i blikket. Aldri før har vi hatt så mange hjel-
pemidler og aldri før har opplevelsen av dårlig tid vært så sterk.

Det vi ønsker oss er god tid. Den vi kan mestre, den som gjør at vi
takler det uventede uten å hyperventilere, den som gir rom for
planlegging, langsiktighet – men også effektivitet og strukturert
arbeid. Det vi i realiteten ønsker oss er kontroll.

Hvor mye bedre var alt før?
«Alt var mye bedre under krigen», synger Ole Paus og gir et lite
leggspark til den eldre generasjon, hvis eneste svar på alt som er
galt i dag er å vise til hvor fint alt var før. Og kanskje har de et
poeng. Under krigen var Norge ett folk, en stor gruppe med felles
mål, mening og fiende. Og det er ingenting som samler mennes-
ker like effektivt som en ytre trussel. Så lenge man jobber sam-
men om et overordnet, viktig og stort mål, er faren for å henfalle
til smålig kjekling om bagateller, ganske mye mindre.

Undersøkelser som har blitt presentert gjennom 90-tallet, er 
også med på å styrke oppfatningen om at ting var bedre før.
Opplevd livskvalitet var høy, mens målt livskvantitet (ting man
har, penger, biler og sånn), var naturlig nok lav. Og så knyttes
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oppfinnelsen siden tidlig middelalder ble brukt for å holde orden
på bønn og arbeid. Det verste som kunne skje, var at det oppsto
små, tomme, uvirksomme tidslommer som åpnet opp for grisete
tanker og ukontrollerbare impulser. Kropp og sjel måtte holdes
beskjeftiget, enten det var i urtehagen, vinkjelleren eller på kne 
i ensom bønn foran alteret eller på cellen. Og jo mer vi leser om
dette atskilte, ettertenksomme klosterlivet som har en tendens
til å bli idyllisert i dag, jo mer virker det som om munkene og
nonnene egentlig bare hadde en vanlig jobb, der avtaler og møter
i almanakken var erstattet av arbeidsøkter og bønnestunder.
Selvfølgelig lå det et kall og en større mening i bunnen for mange
av dem, men selv det å bli ett med Gud, kan sannsynligvis bli litt
stressende i lengden.

Etter hvert spredte klokkene seg fra klostrene til byene, og ikke
lenge etterpå var mekanisk tid blitt det viktigste styringsverktøy-
et for mange byboere. Klokken bestemte når du sto opp, når det
var lunsj, regulerte avtaler og gjøremål – og siden denne tiden er
en statisk størrelse, kom du enten for tidlig, for sent eller presis.
Den eneste formen for opprør var kanskje å ikke komme i det 
hele tatt.

På mange måter gikk det et tidsskille mellom by og land helt opp
mot 1800-tallet, der byene var regulert av klokketid mens lands-
bygda styrte etter en mer naturlig tid. Særlig i forbindelse med
den industrielle revolusjonen, har mange romantisert denne
landsbytilværelsen der behov, venner og familie styrte dagen –
ikke en fremmed, mekanisk innretning.

Og overgangen har nok vært dramatisk for de landsbybeboerne
som i utgangspunktet hadde sine egne veverier der hele familien
kunne jobbe i den rytmen som passet dem best. Under den 
industrielle revolusjonen ble hestekrefter og menneskekraft  er-
stattet av dampmaskinen, og bare i Lancashire i England fantes det
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Alt var mye bedre
under krigen
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mange som snakker om. Noen bivirkninger av et lykkelig liv må vi
tross alt tåle.

Denne holdningen til tid, eller først og fremst dårlig tid, ble eks-
tremt tydelig fra midt på 90-tallet i Internett-bransjen i Norge.
Nystartede bedrifter og arbeidsplasser spratt opp som padde-
hatter, Grünerløkka ble en liten tekno-landsby og Nydalen i Oslo
var vårt svar på Silicon Valley. I de gamle fabrikkbygningene satt
det for det meste unge mennesker, mange uten noen som helst
form for arbeidserfaring, som lot seg rive med i den hypen hele
samfunnet var med på å bygge opp. De kom på jobb når det pas-
set dem, men de jobbet til over midtnatt. Alle hadde mer å gjøre
enn det var praktisk mulig å rekke over, og vi husker faktisk 
møter fra den tiden der sjefene sovnet midt i en presentasjon og
ikke våknet før det var på tide å si «ja» til budsjettene. Det burde
være unødvendig å minne om at heller ikke dott-com-bedriftene
hadde særlig overskudd på den tiden.

De som hadde det aller mest travelt, fikk komme på TV og fortel-
le hvor dårlig tid de hadde – og hvor mye aksjene deres var verdt.
Standard åpningsreplikk på caféene der disse menneskene 
vanket, var «Mye å gjøre for tida?» og du traff aldri noen som 
turte å svarte «Nei» på det spørsmålet. 

Etter hvert begynte folk å falle i fra. Noen ble rammet av helt kon-
krete plager, for eksempel musearm, først i den ene, så i den 
andre armen. Andre ble bare borte, uten noen annen form for
forklaring enn at de var syke. Omkring 1998 dukket en del av 
disse menneskene opp igjen i artikler og programmer om ut-
brenthet, jappesyndromer og stress. De hadde rett og slett blitt
overarbeidet, drevet frem av en kultur som dyrket dårlig tid, full-
pakkede almanakker og e-postkasser som aldri var tomme.

hundrevis av fabrikker, flere etasjer høye, som spydde ut sort
røyk, tåkela hele byer og spiste befolkningen til frokost. Og det
var klokken som styrte, ikke behov, ikke hvem som kom innom på
besøk eller hvilken spesiell anledning som burde markeres den
dagen. Skiftene begynte da og da, og de som ikke kom, fikk  spar-
ken. Måtte du på do, var det best å knipe igjen og fulgte du ikke
med, risikerte du å bli fanget opp av de lange drivbåndene som
gikk på kryss og tvers gjennom lokalet, ofte med amputasjon el-
ler døden til følge. 

Klokken er bare én faktor i de omfattende endringene i forbin-
delse med den industrielle revolusjonen. Den er imidlertid en
viktig faktor og den fortsetter å spille den samme organiserende
rollen i våre liv, som den gjorde for andre flere hundre år tilbake. 

Mye å gjøre, eller?
Klokken gjør tiden til noe konkret – og vi forholder oss vanligvis til
den som om den går fra oss. Fortsatt finnes det selvfølgelig
mange steder i verden med et helt annet forhold, både til tid og
klokker, og vi leste nylig om en europeer som hadde ventet på 
toget et eller annet sted i Afrika. «Kommer toget?» hadde han
spurt. «Toget kommer der borte, det stopper her og går videre
den veien», var svaret han hadde fått. Og ganske riktig; et døgn
senere kom toget akkurat der afrikaneren hadde pekt.

Selv om tiden alltid har vært der, både naturlig og senere meka-
nisk, så har måten vi forholder oss til den forandret seg radikalt
opp gjennom tidene. I dag har det gått så langt at sosialantropo-
logen Thomas Hylland-Erikssen mener dårlig tid er et knapt 
gode og et statussymbol. Har du dårlig tid, er du viktig, noen
trenger deg, du har sikkert ansvar, tjener penger, er lykkelig, du
er kort sagt et vellykket menneske. At dårlig tid også gir dårlig
mage, vondt i hodet, hjertebank og angst, er det ikke fullt så
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Tilgjengelighet er en annen av snubletrådene i de livene vi lever.
På den ene siden gjør mobiltelefonen, e-posten og snakkepro-
grammer som Messenger det mye enklere å få avviklet en vanlig
hverdag. Samtidig gir vi alle andre enn oss selv fullmakt til å sty-
re og å disponere vår egen tid. Det er de færreste som vurderer
om det passer å ringe deg litt over syv, mens du spiser middag
eller legger ungene. Når noen sender deg en e-mail, forventer de
svar med en gang og hvis du ikke responderer, sender de en mail
til fordi den første kanskje ikke kom frem. Med teknologi kan
man aldri være sikker.

Det mest absurde eksemplet på denne delegeringen av kontroll
over eget liv, er kalenderprogrammer som gjør avtaleboken din
tilgjengelig for alle du jobber sammen med. De kan rett og slett
gå inn i din timeplan, velge ut de tidspunktene som passer dem
best, og booke deg opp for flere timer av gangen. Konsekvensen
er at en fin uke med bare noen få møter, på et par timer kan bli
omgjort til et uoverkommelig møtemaraton uten åpninger for de
oppgavene som krever fordypning og konsentrasjon. 

Hvor mye kontroll du gir fra deg, varierer selvfølgelig både med
programmer og måten du konfigurerer dem på. Vår Outlook har
imidlertid en funksjon som vi har blitt veldig glad i: Når noen av-
taler et møte, sendes det ut en invitasjon til deltagerne, som får
denne tilsendt som en e-post. Og her har vi to valg: Vi kan takke
«ja» til innbydelsen eller vi kan si «nei». Etter hvert har vi lært
oss å bruke nei-knappen flittig, og i dag er det faktisk ganske
mange som synes det er mest praktisk å ta en telefon for å høre
når vi har tid, fremfor å ta en sjanse og sette av et tidspunkt som
kanskje ikke passer. Vi bestemmer, vi har kontroll og det gir en
fantastisk god følelse. 

Alle de som enten ikke har mulighet til å si «nei», eller føler at de
ikke kan, opplever at dagen blir stykket opp i en lang rekke korte

Dette mønsteret er ikke eksklusivt for IT-bransjen. Norske læ-
rere sliter seg ut på jevnlig basis, toppledere møter veggen, både
betongvegger og lettvegger, prosjektledere blir deprimerte når
store oppgaver er avsluttet og foreldre utmattes når de ikke kla-
rer å få arbeidsdagen til å gå i hop med ettermiddagen.

I mange situasjoner er sammenbruddet det beste som kan skje
oss. På samme måte som smerte er kroppens måte å varsle fare
på, er sammenbruddet ofte den eneste løsningen på et liv som
har floket seg så til at den som lever det verken kommer frem el-
ler tilbake. Det virkelige problemet er de forholdene som fører til
at kroppen sier stopp. Det er dem vi skal prøve å gjøre noe med,
men uten å kaste om på livene vi lever, si opp jobbene vi har,
sende barna på barnehjem eller selge biler, hus, båter og hytter.

I neste kapittel skal vi si noe om hvor vidt vi er i stand til å gjøre
disse små forandringer som forebygger en trist og oppjaget 
tilværelse. I mellomtiden kan du fornøyd lese videre og vite at
svaret på det spørsmålet er «Ja».

Alltid tilstede
I begynnelsen kan bare det å bli litt mer bevisst på hvordan dårlig tid
styrer oss, gi en følelse av at det ikke trenger å være sånn. Og en
oppløftende observasjon er at jo kortere intervaller vi måler 
tiden i, jo raskere går den. Samtidig er det også lett å se at jo mer
oppdelt et stykke tid er, jo vanskeligere er det å få brukt den til noe
nyttig.

For 20 – 30 år siden avtalte man et møte klokken 10 og regnet med
at det varte en halv eller hel time. I dag fyker møtene unna på under
kvarteret, japanerne avtaler å treffes 3 minutter over hel, punktlig-
het er en dyd, nyhetene på radio varer i to og ett halvt minutt og skal
du rekke noe, så er det avgjørende at du kommer «på sekundet». 
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Vi har hodet med oss�

men tankene er 

alltid et annet sted�

tidsintervaller, der en oppgave sjelden er avsluttet før den avbry-
tes av en annen. Å gå tilbake og plukke opp tråden er ofte det
samme som å begynne på nytt, siden du må sette deg inn i saken
en gang til. Dermed bruker vi kanskje to eller tre ganger så lang
tid på ting som kunne vært gjort i en fei. 

Ikke tilstede
Denne konstante tilstedeværelsen, eller tilgjengeligheten, er med
på å forsterke et annet utviklingstrekk; det er sjelden vi egentlig be-
finner oss der vi er. De fleste av oss tenker nesten alltid på noe an-
net. Juss-studenter svetter over bøkene på lesesalen og gleder seg
til airconditionavkjølte kontorer når studiene er over. Når du går fra
et sted til et annet, får du sjelden med deg hva som foregår omkring
deg. Midt i et møte begynner du å lure på hva du skal lage til middag.
Eller hvordan du skal få tid til å handle inn det du trenger for å lage
den middagen du prøver å bestemme deg for hva skal være. Når du
jobber, tenker du på helgen. Har du ferie, er det kanskje vanskelig å
la være å lure på om de andre klarer seg uten deg, og midt i en sam-
tale med en venn eller kjæreste, glipper oppmerksomheten i noen
minutter og til slutt er du nødt til å spørre «Hva var det du sa? Jeg
falt litt ut, jeg».

Sagt på en annen måte: Vi har hodet med oss, men tankene er
alltid et annet sted.

Noen mennesker representerer unntaket som bekrefter regelen.
En av dem er Bill Clinton. Mange mener mye om USAs tidligere
president, men nesten alle de som har møtt ham forteller om et
nærvær som nesten blir overveldende. Clinton er kjent for å gi
folk sin fulle og hele oppmerksomhet og han viser det andre opp-
fatter som en genuin interesse. Allikevel kan man ofte undreover
hva det var han tenkte på i en del situasjoner. Konsekvensene var
det i hvert fall ikke.
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pengeproblemer, sex og det altoverskyggende spørsmålet: Hvem
skjøt JR?

Såpeoperaene tok fullstendig av. Etter Dallas kom Dynastiet og
Falcon Crest. Etter hvert nådde konseptutviklerne nye grupper
med Beverly Hills 90210 og Melrose Place, mens andre serier
som politiserien Hill Street Blues og LA Law snyltet på virkelig-
heten og utga seg nesten for å være dokumentarprogrammer
med ekte innhold.

Siste skritt i denne utviklingen heter «reality TV» og innebærer at
du kan fylle ditt eget liv til randen med andre, ekte menneskers
sorger og gleder. Et av de første programmene het «Cops» og
viste hverdagen til politifolk i USA. (Legg forresten merke til hvor-
dan norsk politi holder lommelykten når de stopper deg for ett
eller annet, det har de nemlig lært på TV fra sine amerikanske
kolleger.) I dag er det umulig å sitte foran TV'en en kveld uten å
snuble borti et program bygget over det samme konseptet, enten
det heter Big Brother, Ungkaren, Fear Factor,  Supermodel 2003
eller Idol. 

Kort innpå
Det er umulig å skrive om hva som skjer, uten å nevne teknologi.
Samtidig er det så mange som har snakket i det uendelige om
dette temaet, at det er vanskelig å bringe nye ting til torgs. I til-
legg ser de fleste av oss daglig hvordan PC'er, mobiltelefoner, e-
post og SMS setter sitt preg på hvordan vi organiserer oss og
kommuniserer med andre. La oss derfor begrense oss til to helt
grunnleggende trekk, forårsaket av ny informasjonsteknologi, og
som i essens handler om tid og rom.

«Er det langt?» «Tar det lang tid?» Begge spørsmålene er hyppig
brukt, selv om presisjonsnivået i formuleringene er like lavt som

At vi ikke alltid klarer å være der vi er i hverdagen, er til å leve
med. Sånn er det bare, når mye skjer på en gang og mange men-
nesker ønsker vår oppmerksomhet. Verre er det at vi stadig of-
tere ikke er tilstede i våre egne liv. Det er en klisjé, men det er
faktisk sant.

Det såkalte underholdnings- og informasjonssamfunnet er en
faktor som har utviklet seg på en måte som gjør at vi ikke lenger
trenger å fylle på med egne opplevelser eller erfaringer for å føle
at vi lever. Det kan ordnes på mange andre måter.

Livet på TV
Vi har alltid hatt behov for å drømme oss vekk. Helt fra historie-
fortellerne trollbandt oss rundt bålet for mange tusen år siden,
opp til i dag, har fortellinger om andre mennesker, andre steder
og nye tanker fungert som inspirasjon og tankeflukt. Forskjellen
på før og nå, er imidlertid dramatisk. I dag er det mulig å leve
gjennom andre nesten hele tiden.

Det begynte kanskje forsiktig med bøker og fortellinger om an-
dres liv. Radio forsterket opplevelsen og film representerte et en-
da sterkere medium. TV var neste skritt i utviklingen, men hele ti-
den var tankeflukten relativt begrenset. Vi så en film eller et
program, slo av og begynte på noe annet. 

Så skjedde det noe en gang på begynnelsen av 80-tallet. Dette
«noe» het «Dallas» og representerer en tidsskille når det gjelder
muligheten til å gjemme seg vekk i andres liv. Denne første TV-
serien, etter hvert kalt såpeopera, ga alle seerne seter på første
rad og total innsikt i livene til Sue Ellen, Pamela, JR Ewing, Miss
Ellie og Bobby. Fra uke til uke kunne alle som ville få bekreftet at
det fantes familier og mennesker andre steder som hadde det
minst like vanskelig som oss, leve seg inn i alkoholmisbruk,
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ter det tar før selskaper svarer på kundemail. Et av de områdene
der det er lagt ned enorme forskningsressurser de siste årene,
handler om hvordan man skal få folk til å vente på telefonen i 30
sekunder uten at de legger på. (Det beste er selvfølgelig å svare,
men når ikke det er mulig, finnes det mange alternativer).

Utviklingen går rett og slett så raskt, at vi ikke lenger klarer å
henge med. Kroppene våre er bygget for en annen tid og et annet
liv, noe som blant annet viser seg i en bøtte med fobier som ikke
har noen som helst funksjon i dagens samfunn. For hvor farlig er
høyder egentlig? Har du noen gang truffet på en giftig edder-
kopp? Og representerer åpne plasser egentlig en reell trussel? 

Disse fobiene ligger programmert i vårt DNA og har utviklet seg i
en tid da edderkopper, høyder og åpne plasser utgjorde konkrete
farer og det faktisk var nyttig å være redd for dem. I dag er disse
fobiene mer et problem enn en beskyttelsesmekanisme, for
egentlig er det jo biler, pistoler og ungdommer som går med lue i
25 varmegrader som burde få oss til å ta bena fatt.

Voksevondt
Det gir kanskje ikke noen umiddelbar mening, men vi tror frykten
for å ha det vondt gjør at vi styrer unna veldig mye som kunne
gjort oss godt. De kravene vi stiller til umiddelbar tilfredsstillelse
av behov og ønsker, er et godt eksempel. Stadig oftere kan vi kjø-
pe ting vi ønsker oss, i samme øyeblikk som behovet oppstår. God
økonomi, kredittkort og forbrukslån gjør at vi kan eliminere den
ventetiden som før ga oss mulighet til å glede oss, bygge opp for-
ventningene og forberede oss på det som skulle komme. 

På et mer grunnleggende plan, velger vi også vekk ubehag som
ikke har noen umiddelbar verdi. Vi foretrekker å skille oss og gå
hvert til vårt, i stedet for å slite oss igjennom de vanskelige perio-

når noen lurer på hvor lang en fisk er. Svarene kan imidlertid væ-
re ganske så konkrete. «Nei, det er ikke langt» og «Det tar ikke
lang tid». Du kan reise til de fleste steder i verden på under et
døgn. Nyheter formidles ofte mens de oppstår og utrolig mye in-
formasjon er bare noen museklikk unna.

Da World Trade Center gikk i bakken den 11. september 2001, vis-
ste vi at noe hadde skjedd ett minutt etter at det første flyet krasjet
i det vestre tårnet. Mange av oss satt og så på da det neste flyet
traff det andre tårnet ett kvarter senere. Vi fikk referert e-post og
SMS'er som ble sendt fra mennesker som var innesperret, før tår-
nene hadde begynt å rase. Fra et av flyene mottok de pårørende
desperate oppringninger like før det styrtet. Vi var i realiteten til
stede, selv om katastrofen inntraff tusenvis av mil unna.

11/9 er et eksempel på en nyhet som var viktig. Men kortere av-
stander fører også til at enorme mengder informasjon som er to-
talt uvesentlige for oss, flommer inn gjennom stadig flere kana-
ler. Den amerikanske medieviteren Neil Postman skrev i boken
Teknopolis at telegrafen var den første mediekanalen som
underminerte våre forsøk på å holde oss oppdaterte på hva som
skjer i verden, uten å bruke mer tid enn nødvendig. Den dagen da
noen sendte et sportstelegram med resultatene fra en lokal ba-
seballkamp tvers over USA, til en mottager som ikke hadde noen
tilknytning verken til stedet, laget eller sporten, var løpet kjørt.
Og når du leser eller hører om en hund i Mexico som er født med
to hoder, en dame som har fått barn med romvesener eller
Øystein Sundes favorittmiddag, vet du at Postman hadde rett.

Når avstanden blir mindre øker kravet til hastighet. Vi vil ha SMS-
varsling når noe skjer. Vi vil ha bøkene fra Amazon.com levert
med bud dagen etter at vi bestilte dem, og du vil følge beve-
gelsene til pakken på Internett mens den er på vei. Avisene bru-
ker tid på å lage undersøkelser for å finne ut hvor mange minut-
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dene. Vi later som om ting er helt OK, når de egentlig ikke er det,
bare for å slippe ubehaget ved å være ærlig. Vi opererer vekk ryn-
ker istedenfor å glede oss over alderdommen som en ny fase av
livet og stadig oftere ber kvinner om keisersnitt uten at det
strengt tatt er medisinsk grunn til det. (Her er vi, som represen-
tanter for de mennene som sitter på sengekanten og roper opp-
muntrende under fødselen, mens vi spiser kjeks og drikker saft,
strengt tatt på gyngende grunn. Men eksemplet er gyldig, uan-
sett).

Vi sier ikke at du skal oppsøke smerten og nyte den. Det finnes
smerte  som ikke bare virker meningsløs, men som er det, for
eksempel når et barn dør eller huset brenner ned. Poenget vårt
er at ikke alt her i livet er enkelt, går fort eller forløper smerte-
fritt. Og hvis vi ser litt stort på det, viser det seg raskt at mye godt
kommer ut av situasjoner eller opplevelser som er ubehagelige
og vonde. Fødsler er igjen et veldig nærliggende eksempel. Å
gjennomføre en samtale om noe som er vanskelig, er et annet
eksempel på noe ubehagelig med et potensielt hyggelig resultat.
Og alle som har lagt ut på en joggetur i for høyt tempo, vet at det
gjør veldig vondt mot slutten, men det føles utrolig godt når vi er i
mål.

På samme måte som denne boken handler om de små endring-
ene, de grepene det er mulig å ta for å få det litt bedre, handler
den også litt om å akseptere en del ting som det faktisk ikke har
noen hensikt å endre på. Men vi ønsker ikke å romantisere det
som er vondt i livet. Mange av oss har opplevd mer enn vi synes vi
skulle, og vi er lei av uttalelser av typen «Motstand gjør sterk».
Samtidig er det et faktum at de aller fleste av oss begynner å for-
falle ved 20-års alderen, og tross iherdig medisinsk forskning er
dødeligheten fortsatt 100 prosent.

Vi tror det beste er å innse at vi lever livet på godt og vondt. Noe

er behagelig, morsomt, utviklende og spennende, men mye er
trist, traurig, kjedelig og slitsomt. Faktisk så slitsomt at vi til slutt
dør av det. Og sånn skal det være.
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Tenk deg at du er fornøyd med livet ditt. Lånet på leiligheten er
akkurat passe stort, muligens litt for lite etter de siste presse-
meldingene fra vår venn Svein Gjedrem. På jobben har du bare
litt for mye å gjøre, en del spennende prosjekter og noen enkle,
kjedelige som gir deg et hvileskjær innimellom. Kanskje funker
det godt med barnehagehenting og arbeidsfordelingen med
samboeren, kanskje har du nettopp fått kjæreste eller trives godt
som singel. Venner stikker innom på besøk av og til, naboene 
hilser på deg når du kommer hjem og i det siste har du fått god
dreis på matlaging og til og med lest noen bøker. Forestill deg
den gode følelsen av å være akkurat der du ønsker, med men-
nesker som betyr noe for deg, omgitt av ting som gjør deg glad.
Hvor mye fryder egentlig forandring akkurat da?

Vi liker å ha det godt, selvfølgelig. Og når vi har klart å rigge oss
til på en måte som tilfredsstiller våre behov og gir oss en viss
trygghet, da stemmer det sikkert at vi kan oppføre oss som vane-
dyr. Men nettopp her er det viktig å være litt på vakt. At mennes-
ker søker det behagelige, er ikke det samme som at vi ikke liker

eller takler endring. Og vårt lille poeng er, at det har oppstått en
myte der vi, Ole og Kari Nordmann, beskyldes for ikke å være 
endringsdyktige nok. «De ansatte klarer ikke å tilpasse seg og
har ikke evnene til endring», sier ofte norske ledere.  Og så tyr de
til enkle løsninger, med oppsigelser eller pålegg i stedet for å
snakke med sine ansatte om hva de trenger for at de skal klare å
henge med i endringsprosessene.

Ingen liker å komme til kort. Vi er villige til å vedde på at du aldri
har truffet et eneste menneske som har sagt at det er helt ok å
ikke henge med, enten det er på jobb eller hjemme. De fleste 
trives best når de mestrer omgivelsene, nye dataprogrammer på
jobben, kolleger som slutter eller begynner, ungene som skal på
korps og fotball – samtidig – en bestemor som dør eller en kjæ-
reste som slår opp. Alle vet hvor deilig det er når vi mestre alt
dette. Og for de som vil fortsette å ha det sånn, kan vi herved 
slippe en oppløftende nyhet; Du er den mest endringsdyktige
skapningen som noen gang har gått på jordens overflate. Alle
forutsetninger ligger til rette for at nettopp du skal klare å tilpas-
se deg nesten hva som helst. Og hvis du tror på det, har du lagt
noe av grunnlaget for å skape et bedre liv. 

Dum, dummere, dummest
Her vil mange kritikere ile til, med innvendinger og gode eksem-
pler på at dette med endringsdyktighet ikke alltid stemmer. Og vi
skal ikke nekte dem det poenget, enten det gjelder dyr eller
mennesker. Hva har for eksempel knott, mygg og nattsvermere
lært om lyspærer de siste 100 årene? Ingenting! De flyr fortsatt
inn i lyset, for aldri å bli sett igjen. For ikke å snakke om pinnsvin
og motorveier. Etter 80 år med biltrafikk stivner de fortsatt av
redsel og ruller seg sammen når de hører en 18 tonns Scania
Vabis Monster-truck med 22 hjul nærme seg litt lenger oppe 
i veien.

Fryder forandring?
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På www.darwinawards.com finnes det tilsvarende gode vitnes-
byrd om at heller ikke mennesker alltid gjør stas på sine over-
levelsesevner. Nettsiden er opprettet til ære for alle dem som
gjør sitt til å forbedre våre arveegenskaper, rett og slett ved å
sørge for at deres eget DNA dør ut med dem. Blant prisvinnerne
finner vi blant annet den iranske brevbomberen som ikke satte
nok frimerker på brevet han sendte. Godt oppdratt som han var
skrev han imidlertid avsenderadressen der den hører hjemme,
og stor var nok overraskelsen da bomben plutselig dumpet ned 
i hans egen postkasse.

Andre gode eksempler som er verdt å nevne, er kung fu-studenten
som trodde på treneren da han hevdet at studentene hans var 
gode nok til å sloss mot villdyr. Dagen etter fant politiet deler av
den unge mannen i Sydney Zoo, med løvehår mellom fingrene. 

Sist, men ikke minst, finner vi grunn til å nevne campingturisten
som hadde gått tom for ting å gjøre. Og siden Norge er et land
der campingturister blir reality-stjerner, er det nok mange som
kjenner seg igjen i den rastløsheten vår mann opplevde, og som
fikk ham til å lure på hvordan vogna så ut ovenfra. Inne i byen fikk
han tak i noen kraftige ballonger og et par heliumflasker, og vel
tilbake på campingplassen satte han seg godt til rette i en stol,
med en sekspakk øl på fanget. Der begynte han å fylle ballongene
med gass, og resultatet overgikk selv de villeste forventninger.
Ikke lenge etterpå svevde han, først noen, så mange meter over
bakken. Og når flyveanordningen først fikk fart, var den ikke til 
å stoppe.

Redningen dukket opp i form av en pilot på et rutefly som vantro
måtte melde at han nettopp hadde kjørt forbi en fyr som satt i en
campingstol med en pakke øl på fanget. Den frosne eventyreren
ble hentet ned av et helikopter, og Darwinprisen fant grunn til å
hedre ham på tross av at han ikke strøk med under opplevelsen.
Det er bare et spørsmål om tid, var begrunnelsen.

Et historisk stoppested
Til tross for noens forsøk på å bevise det motsatte, fortsetter vi å
hevde at vår evne til endring og mestring er unik. Dette er faktisk
helt grunnleggende for boken. Hvis vi ikke tror det er mulig å for-
andre oss, i stor eller liten grad, har vi mildt sagt et dårlig 
utgangspunkt. 

Hvis vi aksepterer at endring er en del av våre medfødte egen-
skaper, dukker et nytt spørsmål opp; Hvem bestemmer hvordan
vi skal forandre oss? Er det vi selv som styrer og tar valgene eller
ruller utviklingen fremover uten at vi har noe vi skal ha sagt?
Svaret er sannsynligvis både og, men i USA finnes det et godt eksem-
pel på at vi i hvert fall ikke er totalt maktesløse.

I Lancaster County, Pennsylvania, finner vi en gruppe mennesker
kjent under navnet Amish. Hvis du har sett «Vitne til mord» med
Harrison Ford, så vet du hva vi snakker om. Hvis ikke kan du prøve
å forestille deg en gruppe mennesker som lever uten strøm, 
biler, mobiltelefoner, glidelåser og hermetikk, bygger hus og lå-
ver på dugnad, kjører hest og kjerre, går kledd i kyse og kjole, har
bukser med seler, hatter på hodet og langt skjegg i ansiktet.

Amish'ene som i dag lever i USA, har sine historiske røtter 
i Europa på 1400-tallet. Det religiøse klimaet i forkant av refor-
masjonen var mildt sagt turbulent, og resultatet av kritikken som 
etter hvert vokste frem mot den katolske kirke endte opp med
Luthers banebrytende tagging på kirkedøren i Wittenberg i 1517.
Men ikke alle syntes den unge presten hadde gått langt nok i sitt
angrep på Paven og Roma. 

De såkalte anabaptistene mente det var tull å døpe småunger
som ikke var i stand til å ha et forhold til Gud, og mente dåpen
skulle foregå i voksen alder. Belønningen for denne ekstreme
graden av tro og Gudsfrykt, var et liv som forfulgte kjettere, skjult
i de sveitsiske alpene eller rundt omkring på eiendommene til
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sympatiske prinser, fyrster og nobelmenn. Tilslutt hadde de
imidlertid fått nok, hev seg på første båt til USA og slo seg ned
nord for Washington. I dag er disse første 200 menneskene vokst
til over 100 000, delt opp i religiøse grupper som i større eller
mindre grad lever i tråd med den opprinnelige læren.

Valgets kvaler
Den populære oppfatningen er at disse menneskene har stått på
stedet hvil siden de slo seg ned i USA omkring 1720. «Det er de
som sier nei til all teknologi», er en vanlig kommentar når
Amish-folket hentes frem i en diskusjon eller samtale, Men det
er feil. Amish-folket har et så bevisst forhold til teknologi og 
moderne nyvinninger, at de i mange henseender utkonkurrerer
det moderne samfunnet som omgir dem. Og bevisstheten gir seg
utslag i troen på at de kan velge.

Den viktigste byggestenen i et Amish-samfunn er familien og 
relasjonen mellom personer og familier. I en langsom prosess
der ny teknologi, dingser og duppeditter vurderes og utforskes,
er det hensynet til disse relasjonene som har prioritet fremfor
noe annet. Det fører blant annet til at de mest tradisjonstro
Amish-bosettingene ikke tillater telefoner i husene. De godtar
ikke et apparat som uten forvarsel kan bryte inn i en samtale, en
bønn eller et måltid, og gjøre krav på den tiden som egentlig var
tiltenkt menneskene som er tilstede. Dette er grunnen til at man
på en del steder i Lancaster kan se telefonbokser i utkanten av
en bosetting, der innbyggerne går for å ringe en familie som bor
langt unna eller for å melde hvor mye melk eller grønnsaker som
blir levert til markedet dagen etter. 

Et annet eksempel handler om kunnskap og spesialisering. 
I vårt moderne samfunn fører høy grad av spesialisering til at de
fleste av oss føler at vi mister kontrollen av og til. Hva er den 

bryteren til? Kan jeg kutte den ledningen? Er det mulig å slette en
.dll-fil på PC'en og hvorfor virker ikke parkettvarmen selv om det
ikke er mer enn tre uker siden elektrikeren installerte anlegget?

Amish-samfunnet er avhengig av at alle mestrer det meste; de
bygger hus og låver på dugnad, de foredler og konserverer mat,
bygger møbler, reparerer dører og syr klær. Denne avhengighe-
ten handler minst like mye om å kunne hjelpe hverandre, føle seg
verdifull og som en del av en større sammenheng, som at det er
praktisk å kunne slå inn en spiker. Og dermed blir denne ønskede
avhengigheten premissgivende for de teknologivalgene amish'ene
gjør. Å installere elektrisitet i husene vil for eksempel gå på tvers
av ønsket om å ha bruk for hverandre. Strøm gjør det mulig å ta i
bruk en lang rekke verktøy og installasjoner som overflødiggjør
den delte kunnskapen menneskene sitter på, utveksler og lærer
hverandre. Og dermed blir verdien av ikke å ha strøm, i et sam-
funn der dette valget er mulig, større enn verdien av å ha strøm.

Nå er det selvfølgelig ikke bare hurra og halleluja for amish'ene
heller. Enkeltindividene har for eksempel ikke mye spillerom i et
samfunn der familie og fellesskap står over det meste.
Selvrealisering, personlig utvikling, egne venner og egen karri-
ere, ting som vi er vant til å prioritere og oppfatte som viktig (på
godt og vondt), står ikke sterkt i Lancaster eller andre religiøse
samfunn av denne typen. Å skille seg ut, ha andre ønsker enn
gruppen, gjøre noe ingen andre har gjort før, blir en trussel mot
fellesskapet, og effektivt slått ned på. I sin ytterste konsekvens
kan mennesker bli støtt ut.

Amishfolket har funnet sin plattform, sitt verdigrunnlag og sin
kjerne. De har et eksplisitt forhold til hva som er viktig for dem og
hvordan denne plattformen styrer valgene de gjør og livene de 
lever. I det moderne samfunnet, der vi sliter våre sko og resirku-
lerer vårt søppel, er det ofte dette grunnlaget som mangler og
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som forårsaker stress, frustrasjon og forvirring i forhold til små
og store valg.

Møt Kent Kaos
Kent har et hektisk liv. Hver dag står han opp klokken seks for å
lage frokost og matpakker til seg selv og familien. I bakgrunnen
står MorgenTV på og foran ham ligger Aftenposten og Dagens
Næringsliv som han bare rekker å bla raskt igjennom. Kona til
Kent er gravid med nummer tre, et hendig uhell, som han selv
kaller det, mens han lurer på hvordan han skal få tid til en baby
innimellom Mias korps og Simens fotballtrening. Eller råd!
Huslånet gnager på økonomien, og det er liten tvil om at den siste
etasjen på huset de bygget, som de ikke har hatt tid til å ta i bruk,
kanskje var å gå litt for langt. 

På jobben bruker Kent en time på å komme seg opp til kontoret;
det er så mange som har spørsmål eller problemer som han må
forholde seg til. I bakhodet husker han vagt et kurs om delege-
ring, og bestemmer seg for å prøve å finne notatene samme
kveld for å finne ut om det kanskje var noe han kunne bruke der
allikevel. Så er han endelig fremme, bare for å finne 22 uleste
mail i innboksen, hvorav åtte er beskjeder fra folk han må ringe.
Klokken elleve er det lunsj, og siden det ikke er høflig å prate
med mat i munnen, bruker han 20 minutter og en baguett på å
surfe gjennom 13 sider på Internett med informasjon som kan-
skje kan bli verdifull i en eller annen sammenheng. 

Når alle telefonsamtalene er unnagjort, har det kommet seks
nye mail som Kent pliktskyldigst leser igjennom og svarer på. Et
statusmøte klokken 14, der ingen har noe nytt melde, etterfølges
av en kaffe med avdelingslederen og en tur innom lønningskon-
toret som rotet med feriepengene for andre gang på to uker. Litt
over fire er han tilbake på kontoret. Der lager han en liste over
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hva han må få gjort dagen etter, som han blander sammen med
den han laget dagen før, hvorpå han plutselig oppdager at de er
helt identiske og at han bare trenger den ene. 

Kent rekker barnehagen to minutter før den stenger. Maten er
klar ti minutter for sent, og forsinkelsen forplanter seg utover
kvelden og fører til slutt til at verken han eller kona får med seg
begynnelsen på Advokatene, den ene av to serier som de har 
bestemt seg for å følge med på. Da han endelig skjønner hva 
episoden egentlig handler om, er den over. Samtidig får han en
SMS fra Anne, som bekrefter familiemiddagen på søndag, hvilket 
fører til at Kents kone minner ham om at de egentlig har avtalt å
tilbringe hele weekenden på Dokka sammen med en perifer
barndomsvenn som de ikke har sett på to år.

Når Kent har lagt seg, bruker han nesten en time på å sovne. To
ganger våkner han i løpet av natten og skriver ned ting han må
huske til dagen etter. Han drømmer at han er en mus som bor i et
bur som er formet som et løpehjul, og uansett hvordan han vrir
og vender seg i sengen, er han nødt til å løpe stadige fortere for
ikke å bli kastet ut. Til slutt gir han opp, fyker som et prosjektil ut
av buret, lander mykt i noe som minner om en seng, sovner og så
ringer vekkerklokken.

Kjernekraft
Kent er en løk. Hvis du skreller det livet han lever fra hverandre,
vil du finne lag på lag med venner og familie, spennende 
prosjekter, meningsfulle fritidsaktiviteter og bøker han ikke får
lest. Helt innerst er det imidlertid ingenting. Han er tom. Kent tar
de fleste beslutninger basert på livet sånn som det er akkurat
der og da. Hvis noe annet dukker opp, skifter han fokus, og hvis
mobiltelefonen ringer, svarer han alltid. Kent sier aldri nei til en
invitasjon, med mindre han minst har dobbeltbooket seg, og sist
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han sa nei hadde han dårlig samvittighet i flere dager etterpå.

Med en kjerne mener vi i praksis den plattformen amishfolket er
seg så bevisst. Et slags fokus i livet, et beslutningsgrunnlag, rett
og slett et bevisst forhold til hva som er viktig og hva som ikke er
det. Og har du en etablert kjerne, så står du også stødigere i møte
med ytre stress eller grunnleggende endring. Du blir trygg på
deg selv, du vet hva du er verdt, hva du vil og hvor du kommer fra. 

Dette punket som du kan dreie verden rundt, kjernen, er i midler-
tid ikke noe du kjøper i butikken på vei hjem fra jobb. En plattform
og et grunnlag å ta små og store beslutninger på, er resultatet av
en prosess der både du og de som er viktige for deg må diskutere
dere frem til hva som skal komme først av det ene eller det andre.

Morten har for eksempel for lenge siden bestemt seg for at  
familie og jobb, i den rekkefølgen, skal utgjøre det innerste i hans
kjerne. Jan-Sverre merker det i perioder når Morten har mye 
å gjøre, og heller tilbringer søndagen med barn og kone, fremfor
å gå på kino eller dra på guttetur til Geilo.

Tilsvarende bestemte Jan-Sverre seg for å kutte ned på fester,
turer og vennekrets for noen år siden. Resultatet av å prøve å
rekke alt, var en følelse av aldri riktig å strekke til i forhold til 
noen, og aldri ha tid for seg selv. I dag er han kanskje mindre 
sosial og stemplet som litt sær, men han er i hvert fall alltid til
stede når han først kommer.

Dette er to veldig enkle eksempler, men det er ikke nødvendigvis
lange eksistensielle prosesser som skal til, for å få en litt bedre
form på livet. Andre ganger er det nettopp det som kreves, ofte
som et resultat av at livet har blitt både vanskelig, stressende og
lite meningsfylt. 
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På utsiden
Kent klager ikke, og for det meste er han fornøyd med livet. Han
er ofte sliten og sover foran TV'en, men det er det mange andre
som gjør også. Av og til lurer han litt på hva som er meningen
med det hele, det er kanskje noe som mangler, men vanligvis er
han for travel til å tenke akkurat de tankene helt ut. 

I det daglige har han også utviklet et stort repertoar for å takle de
fleste situasjoner, både stress, plutselig forandring og endrede
planer. Å utsette er en av disse teknikkene. Enten fra en dag til en
annen, fra et møte til det neste, eller noen ganger på ubestemt
tid. Oppgavelistene hans har alltid en stor sekkepost helt nederst,
med ting som bør gjøres, men som aldri blir gjort.

Overtid er en annen strategi som virker effektivt, særlig midt på
dagen når det stormer som verst. Akkurat da er det lett å tenke
at «jeg orker ikke å stresse med det akkurat nå, jeg får jo alltids
gjort det i kveld». Overtid blir med andre ord et påskudd for å 
utsette, men resultatet er at Kent sjelden får gjort mer på 12 
timer enn han får gjort på åtte. Og vår erfaring er at det alltid løn-
ner seg å gi hastejobben til den som har mest å gjøre fra før. 

Oppgavelister kan i seg selv bli en unnamanøver, istedenfor et
verdifullt verktøy i arbeidet med å få dagens dont gjort. Det er
tilfelle når det går med mer tid til å holde oversikt, prioritere og å
analysere oppgavene, i stedet for å gjøre selve jobben. 

Men i mangel på et personlig rammeverk og en plattform, repre-
senterer disse praktiske verktøyene en form for ytre kontroll som
til tider kan være veldig skjør. Ytre kontroll er omtrent som når
tannlegepasienten selv kan skru av og på boret, avhengig av hvor
vondt behandlingen gjør. Problemet er bare at hullet ikke for-
svinner når pasienten stopper boret og smerten. Det gjør bare 
lidelsene enda mer langvarige.

OPPSKRIFTEN PA ET HESEBLESENDE LIV

Sorg for at huset alltid er litt for mye belant

Ha minst to biler

Gjor alltid rent i helgene

Bak brod selv

Se alle vennene dine minst hver tredje uke

Innfor faste kvelder for trening med gutta� bowling med

jobben og litteraturkveld med studiekameratene

La barna ga pa minst tre fritidsaktiviteter � hver

Rekk alltid opp handen � meld deg frivillig til dugnader

Bygg hus

Ha minst to kull med barn

Prov a vare venn med ex�kjarester og tidligere koner

Legg til rette for at du og samboeren skal fa realisert

dere pa jobb og hjemme� alltid

Var kulturell� ga pa utstilling� kino� museer og bokbad
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Fatal fartsdump
Når vi baserer oss på denne formen for ytre kontroll, skal det
heller ikke mye til før et møysommelig sammensatt byggverk av
avtaler, møter, middager, dater og barnehagehenting, raser 
fullstendig sammen. Det er ofte bare en liten oppgave som skil-
ler, men når det først blir en ting for mye, ramler ikke bare den,
men alt i bakken. Uten noen form for forankring, blir vi med 
andre ord veldig sårbare, og når vi mister kontrollen og stresser
uten mål og mening, er faren stor for at vi bare gjør vondt verre.

Denne formen for stress innebærer et alvorlig tap av kontroll, og
ender med at vi oppfører oss lite hensiktsmessig. Vi føler 
plutselig at vi ikke takler verken jobb eller hjem, kolleger som
dumper oppgaver på oss som de burde gjort selv, vi klarer ikke å
avslutte noen ting, uansett hvor enkle de er, og når det virkelig er
ille slår magen seg vrang, hjertet banker og verden er ikke et
hyggelig sted å være.

Når denne situasjonen oppstår, enten det dreier seg om et mid-
lertidig tap av kontroll eller en mer alvorlig situasjon forårsaket
av en stor endring eller omfattende arbeidsbyrde, går ofte veien
ut via andre. Og verden rundt deg ser hvordan du har det, selv om
det ikke føles sånn. Hvis du bare skal huske en eneste ting i den-
ne håpløse situasjonen, så er det at du skal høre på hva andre 
sier til deg, ta den tilbakemeldingen og hjelpen de tilbyr – og ikke
være redd for å be om hjelp.

Å be om hjelp høres enkelt ut. Finne en person, åpne munnen,
formulere et spørsmål og bli tatt vare på. Men det føles sjelden
sånn. Å be om hjelp blir raskt et nederlag, det endelige beviset,
ikke bare ovenfor deg selv, men ovenfor andre, på at du ikke leng-
er takler det livet alle andre håndterer med tilsynelatende letthet
hver dag. Resultatet er at du ikke spør, og da er det selvfølgelig
heller ingen som svarer.

Resultatet av denne syke adferden, er ofte at du blir syk selv.
Magesår, muskelvondt, angst, ingen evne til å slappe av, alt sam-
men er kroppens måte å rope «Stopp!» på. Den som lytter klarer
seg. Den som lar være, fortsetter opp blindveien med samme
fart.

På innsiden
Med en forankring og et bevisst forhold til din egen kjerne og 
egne prioriteringer, blir denne trusselen straks mindre. Når du
vet hva du er verdt, kjenner dine egne evner og tilkortkommen-
heter, er det ikke så farlig å holde dem opp foran andre. De som
er trygge på seg selv, tør også å vise seg frem.

Nå påstår vi ikke at alle som har en plattform å stå på, aldri 
vakler. De stresser og de bruker lure triks for å komme seg
gjennom dagen. Vårt poeng er at den forankringen vi snakker
om, hjelper deg til å stå stødigere, også når det stormer som
verst. Evnen til å sette ting i perspektiv gir en ro og en trygghet
som nesten er helsebringende i en del vanskelige situasjoner. 

Jan-Sverre jobbet for en profilert person i norsk næringsliv en
periode på 90-tallet. Denne mannen hadde en rekke styreverv,
utsatte posisjoner og dukket opp i media med jevne mellomrom,
for det meste i saker med negativt fortegn. Med andre ord en 
situasjon med stort press og mange fartsdumper. Men når det
stormet som verst og han hadde gjort det han kunne, lente han
seg ofte tilbake og sa: «Om hundre år er allting glemt». Og noen
ganger korrigerte han seg selv, og la til: «Ti år er vel et mer riktig
tall». 
Når vi snakker om å ha perspektiv på livet, er det egentlig noe så
enkelt som dette vi mener.

På godt og vondt
Har du plattformen og kjernen i orden, har du også et grunnlag å
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ta valg og beslutninger på. Du vet hvor grensene går, du vet hva du
skal si «ja» og «nei» til og du skjønner raskt om en endring utgjør
en trussel – og det skjer jo av og til – eller om det bare dreier seg
om en utvikling som er håndterbar, bare du bruker litt tid på å
finne ut av hvordan du skal forholde deg til den.

På en måte er disse tankene en slags forlengelse av det som kal-
les «positiv psykologi». Denne trenden handler om at psykologer 
i økende grad fokuserer på hva som skal til for å gjøre oss lykkelig,
og bruker mindre tid på å finne ut hva som gjør oss ulykkelige.
«Finn ut hva som gjør deg lykkelig, og gjør mer av det», er en kort
oppsummering. 

Men å kjenne seg selv er ikke bare behagelig, og vi argumenterer
ikke for en holdning der alt handler om å optimalisere egen vin-
ning og eget behag. Tvert i mot; Når du har kjernen i orden, er kon-
sekvensen også en hel rekke ubehagelig beslutninger, avslag og
tydelige tilbakemeldinger. 

Alt i alt
Kort oppsummert har vi nå slått fast at vi er i stand til å mestre en-
dring. Vi er faktisk best av alle! Det finnes snarveier til ytre kontroll,
slik Kent praktiserer, men det finnes også mer grunnleggende
teknikker, valg som krever litt mer, men som lønner seg på sikt.

Fordelene kommer med andre ord ikke uten ulemper, men alt i alt
kan vi love deg at det lønner seg. 
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sen tvinger oss til å strukturere tanker, følelser og impulser på
en måte som gjør dem håndterbare.

Nettopp derfor er det ofte så godt å få satt ord på ting vi sliter
med; vi må lage en begynnelse, fortsette med midten og stoppe
ved slutten. Og plutselig ser verden litt mer oversiktlig ut.

Men dyr kan jo også snakke, eller? Påstanden er nødt til å kom-
me, og vårt svar er relativt enkelt: Glem det. Du finner aldri en
ape, uansett hvor mange timer entusiastiske forskere har brukt
på å lære dyret språk, som reflekterer over hvor vanskelig det er
å sette ord på følelsene sine. Eller en hval som klager over global
oppvarming. 

Det er mennesker som kan tenke abstrakt, bruke bilder og 
reflektere over oss selv og andre, kommuniserer følelser og være
verbale i stedet for å være fysiske. Dette kapitlet handler om 
denne språkmuskelen, hvordan den fungerer, hvordan vi kan
bruke den i møte med endring – eller for selv å skape endring
som gir oss et bedre liv.

Først det ene, så det andre
Den populære oppfatningen av hvordan vi kommuniserer, har 
sine historiske røtter tilbake til 1500-tallets Europa. Mennesket
har alltid vært en nysgjerrig skapning, hele tiden på jakt etter alt
fra elementenes minste bestanddeler til livets store sammen-
henger. Det ble skrevet bøker, det ble diskutert, hoffene rundt om
hadde sine meninger, rike fyrster og handelsmenn sponset
kunst og vitenskap og Paven mente ofte noe helt annet enn de
andre.

Men midt oppi kunst, musikk, magi, historier, skrømt og hekse-
kunst, spirte det som etter hvert skulle bli de moderne naturvi-

«Vil du snakke om det?» Ofte har vi ikke så mye annet å tilby, når
folk omkring oss har det vanskelig og strever med livet. Vi kan
være empatiske, leve oss inn i den andres situasjon, høre på hva
han eller hun har og si og kanskje komme med noen velmente
råd på slutten. Men ofte stopper det der. Vi kan ikke overta andres
problemer, og bare av og til kan vi gripe inn og gjøre en virkelig
forskjell. For eksempel når noen på jobben er i ferd med å knek-
ke under vekten av for mye å gjøre, og vi overtar noen av arbeids-
oppgavene. Utfordringen er at vi ikke løser problemet på den må-
ten, vi bare utsetter det. Den beste løsningen hadde kanskje vært
å lytte, finne det problematiske mønsteret og så hjelpe personen
med å endre det.

Hvis noen spør deg om du vil snakke om det, så bør du si «ja». Og
har du muligheten til å være lyttepost for et annet menneske, så
benytt den. For vi er den eneste skapningen som kan kommuni-
sere verbalt om noe mer enn mat, sex og farer. Og språket er helt
avgjørende for oss av minst to grunner: Det er vårt viktigste verk-
tøy når vi forsøker å skape endring, samtidig som snakkeproses-

Bare prat?
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tenskapene. Astronomen Johannes Kepler var tidlig ute, med en
teori om planetens bevegelse. Galileo Galilei brant seg skikkelig
på å hevde at jorden kretset rundt solen og Newton toppet det
hele med boken «Principa», en vitenskaplig fremstilling totalt
blottet for middelalderens magi og spekulasjon.

To viktige nøkkelord er «determinisme» og «mekanikk». Mens
determinisme tidligere viste til en litt udefinerbar makt, skjeb-
nen, innebar den nye determinismen en tro på at alt som skjer
har sin årsak i noe som har skjedd tidligere. Med andre ord først
A, så B, så C osv. Mekanikken innebærer at alt som skjer i natu-
ren i siste instans, kan føres tilbake til legemers bevegelser.

Disse teoriene om forutsigbarhet, logikk og rasjonalitet fungerer
til en viss grad på naturens område. (De siste 10 årene med ka-
osteorier, fraktaler og helhetstenkning er klare tegn på at den 
vitenskaplige revolusjonen ikke er helt fri for feil, men det er en
annen sak). Men når man, som August Comte, grunnleggeren av
sosiologien, prøver å bruke de samme lovene på mennesker,
dukker det raskt opp situasjoner og handlingsmønstre som blir
vanskelig å forklare. Mange av disse situasjonene er knyttet til
kommunikasjon, som kanskje ikke fungerer så strømlinjeformet
som tidligere teorier har forsøkt å hevde.

Noe helt annet
Mange av oss tenker på kommunikasjon som en lineær, struktu-
rert prosess der vi bestemmer oss for å si noe, sier det og får en
bekreftelse på at det er oppfattet. Noen feilkilder finnes det alltid,
men i bunn og grunn er det ikke så mye mer som skal til, enn å
formulere budskapet så presist som mulig for så å få det overført
til en eller flere mottagere. Vår oppfatning er forankret i nettopp
det vitenskapssynet som Newton sto for – og det hadde fungert
fint hvis vi var maskiner. Men det er vi jo ikke. Vi trenger rett og

Pianisten apner  

konvolutten i spenning�
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Hadde Pianisten sett dere ville han sikkert nikket fornøyd, glad
over at det han fremførte gjorde inntrykk. Komponisten derimot,
ville ha brutt sammen. Hans lidelser, hans eksistensielle streben
og grusomme prosess frem til ferdig resultat, var i konsertsalen
redusert til en romantisk assosiasjonspakke som ga gode 
følelser for et norsk par som hadde reist til Wien for å være glade
i hverandre. Dette var ikke engang i nærheten av det han hadde
sett for seg da han skapte sitt store Verk. Alt hadde vært forgje-
ves.

Som kommunikasjonsmodell betraktet, er nok dette noe av det
mest dramatiske du kommer til å støte på noen gang. Som illus-
trasjon på det vi mener, fungerer den godt: Den som sier noe
pakker budskapet ned i en eske, full av sine egne assosiasjoner,
relasjoner, forventninger og erfaringer. Så beveger pakken seg
på en av flere måter fra avsenderen til mottageren, som pakker
den opp - ofte i en helt annen sammenheng enn den ble pakket
ned - tar inn meldingen og tolker den innenfor rammen av sine
egne assosiasjoner, relasjoner, forventninger og erfaringer. Og
plutselig har en enkel beskjed om at det hadde vært fint hvis du
lot være å spille så høy musikk etter ni, blitt til et krasst angrep,
ikke bare på deg, men på de du bor sammen med, valg du har
gjort for mange år siden og ikke minst musikksmaken din.

Eller som Ole Brumm visstnok skal ha sagt: Det var så lurt oppe i
hodet mitt, men det ble så rart da det kom ut.

Spinn-vilt
Kampen om virkeligheten er hard, og det er de som får legge
premissene i en kommunikasjonsprosess som sitter med de
beste kortene. Dette er noe alle politikere vet, og Tony Blair er et
av de beste eksemplene her i Europa. Han forsto allerede på 
80-tallet at det var nødvendig å samordne og kontrollere Labour

slett en litt mer nyansert modell for å forstå hvordan snakke-
musklene våre fungerer – og hvordan vi blir oppfattet. Her er et
forsøk:

Tenk på musikk. Øverst på loftet i en knirkete villa sitter
Komponisten og sloss med demonene i sitt hode. Gjennomvåt av
svette skraper han ned musikk på gulnede noteark, jobber dag
og natt i ukevis for å formidle de marerittene som rir ham i den
kreative prosessen og faller til slutt utmattet til marken ved siden
av en gul postkasse når han har sendt opuset til sin venn,
Pianisten.

Pianisten åpner konvolutten i spenning. Han har ofte spilt styk-
ker av Komponisten, det har faktisk gjort ham til en ettertraktet
konsertpianist i store deler av Europa. Han setter seg umiddel-
bart ned for å øve, og bare noen måneder senere står han foran
flere hundre mennesker i en konsertsal i Wien, der Pianisten
skal urfremføre Komponistens verk om lidelser, eksistensielle
spørsmål og frykten for å dø.

Akkurat denne høstuken har du tatt med deg den du liker aller
best i hele verden og reist på en kort tur til Wien. På den store
plassen utenfor Stephansdomen midt i sentrum, blir dere stop-
pet av en billettselger som klarer å overtale dere til å bruke 
kvelden i konsertsalen der Pianisten spiller Komponisten. Og
dere angrer ikke. Etter ti minutter har dere tårer i øynene begge
to; det er så vakkert. Musikken får dere til å tenke på den første
gangen dere traff hverandre. Dere hører fuglesang og bølges-
kvulp, kjenner smaken av kamskjell og pesto i munnen, drøm-
mer dere vekk til de gresskledde åsene i Toscana og til slutt, når
de siste tonene svinner hen oppe på scenen, er det nesten som
om dere savner ungene som lever herrens glade dager hos 
bestemor og bestefar.
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SKISSE
sin kommunikasjon mot velgerne for å skape et inntrykk av et
stort, stabilt parti hvor alle dro i samme retning. Og i årene som
fulgte, frem til brakvalget i 1993 og ikke minst i årene etterpå, har
Blair blitt mer kjent for sin måte å håndtere media på, enn for 
politikken han står for. En del hevder endog at den politiske
strukturen ville falle sammen, hvis det ikke var for dyktige rådgi-
vere som «spinner» saker i den retningen som tjener regjering-
en, styrer media og legger til rette for at det er Labours syn på
verden som dominerer. 

Labours mediamaskineri ligger så langt unna den lineære kom-
munikasjonsmodellen som overhode mulig. Alle saker blir for-
beredt i det uendelige, alle som skal uttale seg har blitt drillet og
så mange ukontrollerbare faktorer som mulig er eliminert før
budskapet selges inn eksklusivt til en lykkelig journalist som 
biter på åtet. Deretter fortsetter kommunikasjonsenheten 
i Downing Street nr. 10 å følge saken, lekke ut tilleggsinforma-
sjon for å holde historien på rett spor, graver opp en skandale for
å sette en opponent ut av spill eller tilbyr eksklusive intervjuer
med statsministeren om nødvendig, for å unngå oppslag som
kan virke skadelig. 

Kommunikasjonsfolkene til Tony Blair gjør egentlig akkurat det
samme i stor skala, som vi gjør i det daglige; Vi forbereder et
budskap, etablerer en situasjon, velger en mottager og følger
opp for å nå det målet vi har satt oss. På en måte minner denne
samhandlingen, både mellom pressen og Blair, men ogå mellom
deg og den du snakker med, om en forhandlingssituasjon. Noen
ganger vet du hva du vil oppnå, andre ganger styrer tilfeldighe-
tene. Men en ting er helt sikkert: Det er aldri bare prat.



HVA SKJER’A? 5958 HVA SKJER’A?

snakker med seg selv og driver en slags dialogtrening på for-
hånd, mange prøver å forestille seg hvordan en person de ikke
har møtt ser ut og de fleste har en eller annen oppfatning om
resultatet. Og akkurat det samme gjelder for den du skal møte. 

Det er grunnen til at det ofte kan lønne seg å begynne med å
snakke om de forventningene man har. Kanskje utgangspunktet
er så forskjellig at den eneste måten å oppnå resultater på, er å
samordne litt i forkant av samtalen. Vi må rett og slett bli enige
om hva det er vi skal snakke om, før vi begynner å snakke om
det.

Denne formen for metakommunikasjon – det å snakke om sam-
talen eller den situasjonen man befinner seg i – blir blant annet
brukt i forhandlinger. En meglingsmann kan ta partene ut av
møtet for å spørre om de tror det er noen vits i å fortsette.
«Klarer vi å komme frem til et resultat?», kan han spørre, og
tvinger dermed partene til å se forhandlingene i fugleperspektiv.
Når forhandlingene fortsetter er det kanskje med fornyet tro på
at det er mulig å nå en løsning – på begge sider av bordet.

Dette er også en påminnelse om at meningen oppstår når du 
begynner å prate med den andre. Ikke tenk på samtalen som en
tenniskamp, der du får ballen, smeller den over nettet til mot-
standeren, som så prøver seg på en lobb for å finte deg ut og
stikke av gårde med første poeng. Ta isteden utgangspunkt i en
prosess der dere begge bidrar til å skape et resultat i fellesskap,
der ansvaret for misforståelser, feiltolkninger og forståelse hvi-
ler på begge. I en sånn situasjon trenger du heller ikke å skille
på verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Føler du at den du
prater med ikke sier det hun mener, eller signaliserer noe annet
enn det som blir sagt, har dere begge alt å vinne på å sette ord
på det. 

Som gjort så sagt
Kommunikasjon mellom mennesker er med andre ord en kom-
plisert prosess der potensialet for misforståelser og tolkning er
stort. Enklere blir det ikke av at samtalen starter, lenge før noen
av partene åpner munnen – eller befinner seg på samme sted,
for den saks skyld. 

Damen som var ute og kjørte en regntung høstkveld er et godt
eksempel. Plutselig smalt det på høyre side av bilen, og dekket
eksploderte. Heldigvis hadde hun ekstradekket liggende klart 
i bagasjerommet, men etter litt leting måtte hun konstatere at
jekken var blitt liggende hjemme i garasjen. På den andre siden
av jordet så hun lysene fra en gård, og siden jekk var eneste 
mulighet til å få løftet bilen, begynte hun på turen for å spørre
bonden om å få låne hans. Etter noen hundre meter var hun
gjennomvåt, og tenkte at «det kan jo hende han ikke har noen
jekk». Så gikk hun litt videre og kom på at «jekken hans ligger
sikkert på låven, da må han gå over tunet og så blir han våt og det
gidder han vel sikkert ikke». Damen ble våtere og sintere etter
hvert som nærmet seg gården, og til slutt var hun overbevist om
at bonden ikke ville låne henne noe som helst. Da hun kom frem
banket hun på, døren ble åpnet av en eldre mann i kjeledress og 
i samme øyeblikk ropte damen: «Du kan beholde den fordømte
jekken og jeg trenger ikke hjelpen din eller noen andres for den
saks skyld». 

Resultatet av denne samtalen gir seg selv, og både bonden og
damen lærte noe om hvordan en samtale kan starte lenge før 
noen åpner munnen. 

Egentlig handler dette om forventninger. Når du avtaler et møte
med en kunde, en date med en du ikke kjenner eller blir invitert
på fest, begynner du automatisk å bygge opp forventningene til
det som skal skje. Du ser for deg varianter av situasjonen, noen
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er og føler på, uten at du vet det selv. Og bare ved å løfte blikket
littegrann, se situasjonen i fugleperspektiv, vil du kanskje finne
ut at mengden irritasjon og tiden du bruker på den, ikke står 
i forhold til irritasjonsmomentet. 

Hva nå?
Det er ikke alltid så lett å forandre adferd. Ofte kan mennesker
virke som Cola-automater; hvis du putter på en ti'er, vet du alltid
hva som kommer ut – vi reagerer og handler automatisk, uten
egentlig å tenke igjennom hvor vidt reaksjonen står i stil til det vi
reagerer på. Da har vi etablert en vane eller et handlingsmøn-
ster, og resten av dette kapitlet, og hele neste, handler om å bli
bevisst disse handlingsmønstrene, for å kunne bryte ut av og 
forandre dem når det er hensiktsmessig.

Siden dette kapitlet handler om kommunikasjon, starter vi med
situasjoner der verbal handling står i fokus. Utgangspunktet er
alltid at du har behov for å snakke med et annet menneske om
noe, enten det er lønn, kjærlighet eller oppgavene på jobben, og
det finnes konstruktive måter og mindre konstruktive måter å
nærme seg disse situasjonene på.

Forhandling
På en måte kan vi si at alle samtalesituasjoner har preg av for-
handling, i dialogen forhandler vi oss frem til en mer felles opp-
fatning omkring et tema. Noen ganger er imidlertid et møte 
eksplisitt definert som et forhandlingsmøte, og da er det lov å
bruke de virkemidlene vi har til rådighet i større grad enn ellers.
Relasjonene i disse situasjonene handler om makt, og da er det
ingen grunn til å la være å bruke de våpnene man har til rådighet.
Og nok en gang: Hvis du har en oppfatning av hva som er din
egen plattform i livet, hvor du står og hvor du skal, blir det 

På denne måten øker muligheten for å oppnå et resultat som
begge er fornøyde med, enten det handler om en romantisk
middag, en lønnsforhandling eller et kleskjøp. 

Dårlig holdning
«Tenk positivt!» Utsagnet gir en emmen smak i munnen og
bringer tankene hen på mennesker som nekter å la seg slå over-
ende, uansett hva som rammer dem. «Shit happens», og da skal
vi forholde oss til det. Sørge over det som er trist, prøve å leve
med det som er vanskelig og gjerne være i dårlig humør fra tid til
annen. Det er ikke menneskelig å være positiv hele tiden, det er
ekkelt.

Det vi mener, innebærer en variant av påstanden om at samtalen
begynner lenge før noen åpner munnen. Og poenget er at måten
du tenker og formulerer deg på, er viktig både for hva du føler og
hvordan du oppfører deg. Hvis du tenker at «Sjefen er en dust»,
da kommer du også til å oppføre deg som om han er det, enten
du snakker med ham eller ikke. Hvis du begynner å tenke nega-
tivt på denne måten, tar det ikke lang tid før du er fanget i en
selvforsterkende spiral, som etter hvert har lite med virkelighe-
ten å gjøre. Tilslutt kan du også være ganske sikker på at sjefen
din begynner å oppføre seg som den du behandler ham som; en
dust.

Nok en gang er poenget at samtalen starter lenge før dialogen
begynner. I tillegg er din holdning, som ikke alltid er gjennom-
tenkt eller bevisst, helt avgjørende for resultatet. 

Konsekvensen av denne innsikten er ikke at du skal holde opp å
tenke negative tanker. Hvis sjefen er en dust, blir det ikke bedre
av å tenke at han er en kjernekar. Men du skal jobbe for å bli deg
bevisst dine egne, ubevisste mønstre, som ofte styrer måten du
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Du jobb
er for 

mye�

enklere å sette pris på seg selv, uten å senke blikket. Her er et
eksempel.

Etter 4 år i samme jobb, er du klar for nye utfordringer. Du har
signalisert dette til sjefene dine, uten nevneverdig respons. Så
ringer telefonen en dag, og en headhunter snakker i den andre
enden. Han vil friste deg med en ny jobb i en konkurrerende 
bedrift, med nye oppgaver og høyere lønn. Ditt utgangspunkt er
at du har lyst på jobben, men ikke for en hver pris. Du kan godt
sitte rolig der du er, i noen måneder til. Etter flere møter med
den potensielle arbeidsgiveren har det blitt tid for å snakke om
penger.

Forberedelser
Sørg for at arenaen er den rette: Et fysisk møte er alltid
best, en telefon i verste fall. E-post er en dårlig idé.

Vær sikker på at du snakker med rett person. Det er dumt å
legge alle kortene på bordet, hvis den som sitter på den 
andre siden ikke har myndighet til å forhandle med deg.

Forsikre deg om at dere har nok tid. Hvis du må løpe av gårde
i et nytt møte før fire, er det dumt å begynne forhandlingene
klokken tre.

Når det gjelder
Skap et felles utgangspunkt («Vi vil jo begge at jeg skal be-
gynne her» og et felles mål («Resultatet bør jo være spiselig
både for deg og meg»)

De proffe forhandlerne bruker metakommunikasjon aktivt.
Du kan kommentere situasjonen («Nå synes jeg kanskje vi er
på galt spor») eller legge alle kortene på bordet og tre ut av
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Du er vanligvis hjemme halv fem, og har egentlig ikke så mange
faste ting du må få gjort. Det har rett og slett blitt for mange
hverdager, og du vil ikke ha det sånn.

Nå har du tre valg:
1. Fortsett så lenge det går
2. Finn deg en elskerinne
3. Prat om det

Vi anbefaler ikke de to første løsningene – de er begge relativt
kortsiktige og resultatet er ofte mer problemer, ikke mindre. Hvis
du velger å snakke om det, har du plutselig en situasjon som du
kan gjøre veldig riktig, eller veldig feil. Stikkordet er forbere-
delse.

Ikke sånn
Mens Nina gjør rent og du ligger på sofaen for å få med deg 
tippekampen, finner du ut at det passer å ta opp problemstilling-
en. For å overdøve lyden av støvsugeren er du nødt til å rope:
«Kjære, jeg synes det har blitt litt mange hverdager i det siste,
romantikken er liksom borte. Jeg vil ikke ha det sånn.» 

Forberedelse
Bruk tid på å tenke igjennom hva som er positivt med forhol-
det ditt til Nina. Hva gjør deg glad, når slapper du av, når føler
du at dere har en god relasjon?

Lag en liste over det du vil hva mer av, gjerne skriftlig. 

Gjør en avtale med Nina der du skaper en hyggelig ramme
rundt samtalen. Lag middag, gå ut på restaurant (unngå 
restaurant hvis samtalen kan bli høyrøstet, dere må kunne
rope uten å være redd for hva andre tenker), gå tur langs sjø-
en eller reis på hytta.

forhandlingssituasjonen («Jeg foreslår at vi dropper forhand-
lingen og at jeg rett og slett bare forteller deg hva jeg må ha
for å begynne å jobbe her. Så kan du forholde deg til det, og så
sparer vi masse tid.») Da får dere en pause fra skyttergra-
vene, og kanskje er det da de gode løsningene dukker opp.

Et annet alternativ er å ta føringen fra starten. Vær helt klar
det, og så sparer vi masse tid.») Da får dere en pause fra skyt-
tergravene, og kanskje er det da de gode løsningene dukker
opp.

Vær stille. Når du har presentert dine forventninger og krav,
er det ikke du som skal snakke først. Hvis du får det til, skal
du la være å kommentere tilbudet som blir lagt på bordet helt
til motparten din selv kommenterer det – og kanskje hever
summen enda litt til. Taushet er gull.

Vel hjemme?
Behovet for å snakke sammen er like stort hjemme, som på jobb.
De fleste samtalene handler om dagliglivets små viderverdighe-
ter, sladder om venner, planlegging og småprat. Men noen gang-
er dukker behovet for en litt mer alvorlig samtale opp. Da bør
ambisjonen være å få til «den gode samtalen», og da må du 
forberede deg.

Du har vært sammen med Nina i fire år. De første to bodde dere 
i hver deres leilighet, og hvert møte, hjemme eller på byen, var
som en liten date. Det første året etter at dere flyttet sammen
gikk også fort unna, mens dere nesten daglig oppdaget nye ting
om hverandre. Men de siste månedene har det gått tregere. Nina
har brukt nesten ti timer på jobben hver dag, med en rettssak for
en kunde hvor det dreier seg om hundrevis av millioner kroner.
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Når det gjelder
Start med det positive. Fortell Nina hvorfor du er glad i henne,
hva du setter pris på og hvorfor hun er den eneste.

Fortell hvordan du opplever situasjonen, legg alle kortene på
bordet, hold alle dører åpne og fortell henne hva det er du vil
og ikke vil. Her kommer listen du har laget godt med, det er
ikke flaut å lese fra notatene.

La henne reagere uten at du avbryter. Lytt mer enn du snak-
ker, søk øyekontakt og unngå prefabrikkerte løsninger.
Kanskje hun kommer med momenter som du ikke har tenkt
på, og som innebærer en enda bedre løsning. 

Prøv å bli enige om noe konkret. Fordel ansvar og oppgaver,
sett av tid i fremtiden til å snakke om hvordan dere synes for-
holdet utvikler seg og om dere når de målene dere har satt
dere.

Utfordrende jobb?
De fleste av oss tilbringer mye tid på jobb. Fra åtte til fire handler
livet om et helt annet sted enn hjemme, samtidig som stemning-
en på arbeidsplassen, arbeidsoppgavene, kolleger og sjefer har
mye å si for hvordan vi har det når vi går inn døren hjemme. Og
derfor er det like viktig å snakke ut om ting i arbeidstiden, som
det er på kveldstid. Et liv der du konstant gleder deg til å gå hjem,
og der søndag kveld blir en nedtur fordi du vet at det er jobbedag
på mandag, er ikke holdbart i lengden.
Du jobber for mye. De siste ukene har det blitt verre, ikke bedre,
og hver kveld sitter du hjemme foran PC'en for å svare på e-post,
avslutte en rapport eller forberede deg til et møte neste dag.
Mannen din er lite fornøyd, dere har ikke leid film på fem uker og
han henter ungene fast hos dagmamma hver dag, selv om det 

ikke var avtalen. I dag glemte du en viktig avtale, du har hjerte-
bank når du våkner og hver gang telefonen ringer er du redd for
at det enten er mer å gjøre eller noe annet du har glemt.

Ikke sånn
I frustrasjon sender du en e-post til sjefen din en ettermiddag og
sier at du ikke orker mer: «Vi må treffes, helst i morgen. Dette
går ikke lenger, jeg er utslitt og jeg kan ikke fortsette å gjøre alle
andres jobb».

Du kan være ganske sikker på at sjefen ikke opplever dette som
et konstruktivt innspill. I møtet dagen etter fortsetter du å kon-
frontere ham med din frustrasjon, og ganske raskt sier han «Men
kjære Jenny, dette er jo faktisk jobben din, disse tingene står helt
klart i din arbeidsbeskrivelse». Da har du tapt.

Forberedelse
Send en e-post til sjefen din en uke i forveien: «Jeg føler at jeg
bruker tid på alt for mange ting. Jeg har det ikke godt med den
situasjonen som har oppstått, og jeg føler ikke at jeg gjør en god
jobb. Dette kan ikke fortsette. Kan vi treffes i neste uke? Fint om
du kan tenke igjennom mulige løsninger slik du ser situasjonen.
Da kan vi letter få et godt resultat når vi møtes.»

På denne måten har du spilt ut din frustrasjon, knyttet den opp
mot et ønske om å gjøre en god jobb – og startet prosessen med
å finne en løsning.

Når det gjelder
I møtet vil sjefen din sannsynligvis gi deg anerkjennelse for at du
tok initiativ. Fordi du har lagt opp til at dere skal finne en løsning,
føler han seg ikke presset eller skyldig. Og fordi du har bedt hen-
ne om å forberede seg, vil hun sannsynligvis ha tenkt igjennom
mulige løsninger i forkant. På den måten vil møtet deres blir mer
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konstruktivt. Samtidig øker sjansene for at du kan gå fra jobben
med normal hjertefrekvens, i trygg forvissning om at noe kom-
mer til å forandre seg.

Generelt
Alle samtalesituasjoner er på en måte unike. Det er likevel mulig
å gi noen generelle råd. Ikke sluk dem rått, bruk dem etter behov.

Velg arena, ikke hold møtet i kantina, sørg for ro.

Forbered deg – og sett i gang prosesser hos den du skal mø-
te.

Avklar forventninger tidlig i møtet – kanskje dere ser for dere
helt forskjellige ting.

Begynn alltid med noe positivt.

Prøv å se den andres gode intensjoner, gi han eller henne
mulighet til å gjøre det samme hos deg.

Lytt mer enn du snakker. Hør etter fremfor å planlegge neste
trekk. 

Det er greit å være stille mens du tenker.

Se på den du snakker med, bruk øyekontakt.

Begynn med noe den andre kan si «ja» til.

Bli enige om resultatet, målet og oppgavene.

Ventilasjon eller kommunikasjon
Helt til slutt: Av og til er det ikke mulig å gjøre noe annet enn å ro-
pe ut, slå i bordet, sette skapet der det skal stå og si din mening
uten å planlegge eller tenke på konsekvensene. Da er det ventil-
asjon du driver med, og i noen situasjoner kan det gi minst like
gode resultater som den kommunikasjonen vi har beskrevet her.
Men bare et råd helt til slutt: Pass deg for Cola-automaten. For
selv når det føles riktig å skrike ut, er det mulig at du reagerer av
gammel vane og ikke på en måte som bringer deg nærmere må-
let. 
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Folk er forskjellige, tidvis veldig forskjellige. Dette er det viktig å
ha i bakhodet når du begynner å lese på det mest konkrete og
praktiske kapitlet i denne boken. For noen vil de rådene, tipsene
og oppskriftene vi skisserer være helt perfekte. Akkurat det de
trenger for å skape seg et utgangspunkt på veien mot en litt mer
organisert hverdag, med mindre stress og mer kontroll. For an-
dre, men forhåpentligvis ikke så veldig mange, blir endel av det
som står på de neste sidene i seg selv et irritasjonsmoment og
nok en oppgave som de ikke rekker over. Da har det ingen hensikt
å forsøke og følge rådene slavisk. Plukk heller ut det som passer
deg, definer ditt eget behov og dine egne ambisjoner og legg lista
på en høyde som gjør det mulig å komme seg over. 

Fra dagene på universitetet husker vi en historie om studenten
som hadde bestemt seg for å lese 100 sider hver dag hele se-
mesteret. Hver dag klarte han å lese 70, og hver ettermiddag
hadde han en dårlig følelse av at han aldri nådde de målene han
satte seg. Men tenk om han hadde begynt semesteret med å be-
stemme seg for å lese 69 sider hver dag…

I praksis
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Det som raskt ville ha blitt klart hvis mange mennesker i det
samme rommet ble tvunget til å svare på spørsmålet, er at ar-
beid og studier er en viktig del av identiteten til veldig mange
mennesker. De definerer seg selv i kraft av hva de gjør mellom
åtte og fire. Og da er vi plutselig et stort skritt nærmere neste
oppgave, som er en liste over de tre viktigste tingene i livet ditt.
(De fleste av oss vil gjerne ha flere ting på den listen, særlig hvis
den skal brukes i praksis og får konsekvenser for de valgene vi
gjør – men vi tror rett og slett ikke det skal være plass til flere enn
tre.)

Her er en liten meny med ting som mange setter høyt i livet:

familien (de nærmeste eller hele storfamilien)

å være sammen med venner (hvilke?)

å være alene

jobben din

fysisk aktivitet

penger

det materielle eller det åndelige (religion, kultur)

hus, hytte, hage, hobby

Dette er bare noen muligheter. Poenget er at prioriteringene dine
bør handle om ganske store og grunnleggende ting. Å ha som en
prioritet at du skal hjem før rushtiden begynner, er ikke et punkt
du kan styre så mye mer enn arbeidstiden i forhold til. Hvis du

Den viktigste meldingen fra oss er, at disse sidene aldri skal gi
deg dårlig samvittighet. Vi gir deg noen idéer og noen forslag og
du bruker dem som det passer deg best. Og selv om det kanskje
kan virke som om du er nødt til å jobbe på et kontor i en stor or-
ganisasjon for å bruke det vi skriver om, så er det faktisk sånn at
dette kapitlet passer likegodt for dem som går hjemme eller stu-
derer, som for dem som faktisk stirrer inn i en dataskjerm minst
8 timer om dagen. Det handler om hvordan du bruker og organi-
serer tiden din, ikke hvor du gjør det.

Tre ting på en gang
Verktøyene vi nevner er redskaper for å oppnå ytre kontroll over
hverdagen, arbeidsdagen og kanskje også livet. Men som vi har
sagt mange ganger tidligere: Uten noen som helst form for opp-
fatning om hva som er fokus i livet ditt, er disse verktøyene mer
egnet til å løse kortsiktige problemer, enn til å skape langsiktig
endring. Og kanskje det holder lenge for deg. Men hvis du ikke
har noen oppfatning om hvorfor du trenger bedre tid, mer kon-
troll eller en mer effektiv måte å jobbe på, så trenger du kanskje
ikke det.

Hvis du vil ha noe mer enn en verktøykasse, er du nødt til å forbe-
rede deg. Still deg selv en del spørsmål, og prøv å gi svar som
holder i mer enn én uke av gangen. Og begynn med det mest
grunnleggende: Hvorfor jobber jeg?

Noen jobber utelukkende for å tjene penger. Andre går på jobb
fordi det sosiale miljøet gjør dagen til en lek. Faglige utfordringer
er også en viktig faktor, ved siden av de som faktisk mener job-
ben er noe av det mest meningsfulle de bruker tiden sin på. Og
det gjelder ikke bare lærere, sykepleiere og ansatte i Leger uten
grenser, men også bilmekanikere, søppeltømmere og regn-
skapsmedarbeidere.
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Personer
Mange vil automatisk sette sjefen på toppen av denne listen. Men
hvem bidrar egentlig til at du får en enklere hverdag? Hvem 
hever resultatet på de jobbene du gjør, hvem sitter på viktig infor-
masjon, hvem jobber du effektivt og kreativt sammen med?
Erfaringsmessig vet vi at sentralbord, resepsjon, administrasjon
og sekretærer i en bedrift ofte representerer knutepunkter på vei
gjennom organisasjonen. Hvis de ber om noe, gi dem det. Da
hjelper de deg en annen gang.

Oppgaver
Hva handler jobben din om, hvis du må beskrive den med få ord?
Hvilke oppgaver må gjøres for at du skal klare å levere det andre
forventer av deg? Må du gå i møter, må du treffe kunder, må du
lese fag, må du sjekke hvor mange kilometer firmabilene har
gått hver uke? Hvilke oppgaver stjeler tid, men er viktige? Hvilke
stjeler tid, men er det ikke?

Trivsel
Hvem trives du sammen med? Hvem utfordrer deg, tilfører deg
ny kunnskap og får deg til å tenke annerledes?

Dette handler om bevisstgjøring. Ha spørsmålene i bakhodet i
noen uker og legg merke til ting som ellers går deg hus forbi. La
de observasjonene og innsiktene være grunnlaget for dine priori-
teringer. 

Analyse
Hvis du skal endre noe, må du vite noe om hva det er du skal en-
dre. Og når det er dagen din det handler om, er den mest kon-
struktive måten å starte på, en kartlegging. Gjør gjerne notater

derimot sier at familien er viktig, er det en beslutning som får
konsekvenser for veldige mange praktiske ting. En måte å nå
målet på, er for eksempel å komme seg hjem før rushtiden be-
gynner.
Neste skritt er å ta konsekvensen av prioriteringene. De aller
fleste vil si at familien er viktigst hvis du spør dem, men det ut-
sagnet er lite verdt hvis den samme personen for tredje dag på
rad prioriterer kino med gutta, en kundemiddag eller trening
fremfor å komme seg hjem. Samtidig vil du bli overrasket over
hvor mange som kommer til å respektere prioriteringene dine
hvis du både tar konsekvensen av dem og synliggjør dem for de
du har relasjoner til i det daglige. 

Som en ekstra bonus vil det at du prioriterer konsekvent over
lang tid, gjøre deg forutsigbar for andre. Plutselig har du en situ-
asjon der venner og kolleger vet hva som står på toppen av din
liste, og faktisk prøver å legge til rette for at du skal nå målene
dine – samtidig som de når sine sammen med deg.

Å gjøre disse grunnleggende prioriteringene er ikke enkelt, og
det er i hvert fall ikke noe du gjør én gang for alle. Det dreier seg
om en kontinuerlig prosess, og målet må være at du alltid kan
svare på spørsmålet: «Hvordan henger det jeg gjør akkurat nå
sammen med det som er viktig for meg i livet mitt.»

Meningen med jobben
Når du har gjort disse prioriteringene på et overordnet plan, skal
du gjøre det samme på jobben. Det er nesten vanskeligere, mest
fordi du er så avhengig av andre mennesker i løpet av en arbeids-
dag, og sjelden styrer 100 prosent selv. Hele tiden handler det jo
om hvilke mål du ønsker å oppnå på jobben og gjennom jobben.
Du må bli bevisst hvilke personer som er viktigere for deg, hvilke
oppgaver som haster mer og hva som skal til for at du trives.



HVA SKJER’A? 8180 HVA SKJER’A?

fra morgen til kveld for å holde oversikt over hva som tar tiden din
fra du står opp til du legger deg. Hvis det blir for ambisiøst, er en
halv time på toget hjem eller om kvelden før du legger deg, også
et godt alternativ. 

Her er noen stikkord som du kan jobbe etter:
hvordan planla du dagen din?

hvem styrer det du gjør: du eller andre?

hva var det viktigste du gjorde i dag?

hva slags avbrytelser opplevde du i løpet av dagen?
(personer, oppgaver, e-post, telefoner)

hvor mye oppmerksomhet fikk avbrytelsene?

hvor mye av det du gjorde i dag, kunne andre ha gjort?
(Selvfølgelig ville de ikke gjort det like bra som deg, men de ville
sannsynligvis ha gjort det godt nok).

hvordan har du skilt på jobbting og private ting gjennom 
dagen?

på en skala fra 1 – 10, hvor fornøyd er du med dagen?

pek på én bestemt ting som du ville gjort annerledes.

gjorde du det som sto på planen du laget?

Hold på i minst en uke, da er det mulig å trekke ut et
mønster av observasjonene. Unngå å skille på jobb og privatliv –
det er helheten du er på jakt etter. Resultatet er at du etter hvert
kommer til å få et ganske bevisst forhold til hva du bruker tiden

OPPGAVER/

Hva handler jobben din om0

Hva forventer andre av deg0

Hva er tidkrevende0

og viktig0

og mindre viktig0

PERSONER/

Hvem letter hverdagen din0

Hvem sitter pa info du trenger0

Hvem forbedrer ditt arbeid0

Hvem jobber du godt med0

TRIVSEL/

Hvem trives du sammen med0

Hvem utfordrer deg pa en mate du liker0

Hvem far deg til a tenke nye tanker0

Hvem gjor deg bedre0
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strør om oss med gule lapper, skriver telefonnumre med leppe-
stift på speilet og lager lange avhandlinger på A3-ark der livet er
delt opp i «jobb», «privat», «diverse», «haster» og «haster ikke».
Og de færreste klarer å følge dem opp ett hundre prosent eller
huske alt som står på Post-It-lappene som vi har tapetsert kan-
ten av PC'en med.

Det er OK. Lister har ofte en helt annen funksjon enn å være en
plan for hva vi skal gjøre i løpet av en dag eller en uke. Vi lager for
eksempel veldig mange lister som aldri blir brukt, men som er
veldig viktig akkurat når de skrives. Og på samme måte som med
språket, der det å prate om noe tvinger oss til å strukturere,
handler lister om å rydde opp i det kaoset som oppstår når for
mange ting klumper seg sammen på for kort tid. Listeskriving er
viktig i seg selv.

Å bruke listene på en hensiktsmessig måte, handler i stor grad
om trening. Vi må lage oversikter som faktisk gjør det enklere å
få unna det vi skal ha gjort. Da nytter det ikke å sette ned oppga-
vene i tilfeldig rekkefølge, også her må vi prioritere.

Matrisen nedenfor er et nyttig hjelpemiddel. 

Som alle matriser, virker den totalt forvirrende i de første 30 se-
kundene du ser på den. Så skjønner du sammenhengen mellom
den horisontale og vertikale aksen, og plutselig har den blitt til et
praktisk verktøy. Da kan du forsøke å gradere viktigheten av de
forskjellige oppgavene du har, og resultatet kan for eksempel se
sånn ut:

Viktig, haster ikke: Bytte jobb
Viktig, haster mye: Deadline på notat om nytt produkt, småsnak-
ke med Ellen på kontoret ved siden av
Ikke viktig, haster: Småsnakke med Ellen på kontoret ved siden

din på. Du ser raskt hvor minuttene og timene forsvinner, og når
du ser dagen i sammenheng, oppdager du også hvordan du blir
fanget i adferdsmønstre som kanskje virker hensiktsmessige,
men som ikke er det.

En ting er det lurt å være særlig oppmerksom på: Tidstyver. Disse
kjeltringene rapper tid nesten uten at vi legger merke til det, og
løper av gårder med hele timer, kvelder eller helger hvis vi ikke
følger med. Men noen tidstyver er viktige, nesten nødvendige for
at du skal klare å slappe av og hente deg inn igjen. Hvis formåls-
løs zap'ing på TV'en, meningsløs Internett-surfing eller bilblader
er noen av disse, skal du ta godt vare på dem. Effektivitet er bra,
men ikke for enhver pris.

Analysen du lager vil også vise deg en annen ting som kanskje
kommer overraskende: Vi har ofte et uriktig bilde av hva vi bruker
tiden på. Følelsen av at noe har tatt lang tid, henger ikke alltid
sammen med tiden det tok. Og til slutt er det heller ikke alltid no-
en sammenheng mellom den prioriteten vi gir en oppgave, og
den tiden vi bruker på å løse den.

Du trenger egentlig ikke mer enn penn og papir for å gjennomfø-
re denne enkle tidsanalysen. Det finnes imidlertid mer avanserte
verktøy som gjør datainnsamlingen din litt mer strukturert. Det
kan du lese mer om noen av de bøkene som er oppgitt i littera-
turlisten helt bakerst.

Den beste kilden i denne datainnsamlingen er en kollega eller en
venn. La henne intervjue deg med utgangspunkt i spørsmålene
ovenfor. Og som vi sa i kapitlet om kommunikasjon: Det skjer ting
med dine tanker når du må snakke med andre om dem.

Lister
De fleste av oss skriver oppgavelister i en eller annen form. Vi
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av for tredje gang denne dagen
Ikke viktig, haster ikke: Male huset, rydde i skuffene

Det er ikke nødvendig å være kartograf eller grafisk designer for
å lage oppgavelister – selv om matrisen lett får det til å virke
sånn. De fleste variantene er lineære, starter på toppen, slutter
på bunnen og har kanskje noen streker mellom de forskjellige
oppgavene. Det fungerer fint:

De viktigste styringsfaktorene i en liste er beskrivelsen av oppga-
ven, en oversikt over deadlines, tidspunkt for gjennomføring og
tidsbehov. Og det viktigste: En rute der du kan huke av for utført
oppgave. Ingenting er så bittert som å ha brukt tid på en oppgave,
for så å oppdage at du har glemt å skrive den inn i listen.
Løsningen er selvfølgelig å skrive den ned, bare for å huke den av
igjen rett etterpå.

Måten listen er organisert på, gir deg forskjellige innfallsvinkler
til hvordan du løser oppgavene. Å starte med det som haster
mest, er kanskje innlysende, men noen ganger, når du bare har
15 minutter igjen før du skal gå hjem, er det absolutt lurere 
å velge etter tidsbehovet. En annen gang må det være frist-
kolonnen som styrer og til slutt er det selvfølgelig lov å plukke
den morsomste oppgavene hvis motivasjonen ikke har innfunnet
seg enda.

Det lønner seg å lage oversikter som favner både dager og uker.
Dager, fordi de er et konkret verktøy nesten fra minutt til minutt.
Uker, fordi de gir en oversikt over helheten, og fordi det ikke alltid
er mulig å vurdere fremdriften i flere prosjekter eller oppgaver
fra dag til dag. Noen ganger har det tilsynelatende ikke skjedd
noe som helst, hvis du ser på dagslisten, men på ukeoversikten
ser du raskt at du kommer i mål, bare du får et par dager til på
deg.

PRIORITERINGSMATRISE

HASTER

VIKTIGHET

lite

mye

veldig viktigikke viktig
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Hvis du får rykte på deg for å sette grenser, vil du raskt oppdage
at ærlighet og realisme er en egenskap som blir satt pris på. For
dine kolleger, venner og kunder blir du en forutsigbar faktor som
de kan stole på. Det har mye større verdi enn en person som all-
tid lover å levere i morgen, men som aldri leverer før i neste uke. 

Ritualer
Som vi har vært inne på en gang tidligere, er mennesket til en
viss grad et vanedyr. Rutiner og ritualer er med på å gi oss en fø-
lelse av kontroll i hverdagen, og som du sikkert begynner å forstå
nå, er kontroll det ultimate målet for mye av det vi foretar oss.

Å bevilge seg en del små ritualer er med andre ord ikke negativt,
snarere tvert i mot. Her er noen som hjelper deg å komme
gjennom uken og dagen uten å slite deg helt ut:

ß sett av tid sammen med andre, både privat og på jobb, til å gå
gjennom uken, avklar kollisjoner og fordel ansvar
ß bruk ledig tid om morgenen - i dusjen, i bilen eller på trikken -
til å planlegge dagen
ß begynn alle møtene med en forventningsavklaring; hva skal vi
snakke om, hva skal vi oppnå

Avbrytelser
Dette er et langt avsnitt, mest fordi dagen er full av disse avbry-
telsene. Med mindre du sitter for deg selv i kjellerstuen alene et-
ter at de andre har reist på jobb og skole, med telefonen og e-
posten slått av, opplever du avbrytelser kontinuerlig gjennom
dagen. Folk kommer innom kontoret ditt med saker som haster,
noen sender en e-post og vil ha svar med en gang og på veien
svinger en bølle rett ut foran deg.

Avbrytelser er helt greit så lenge du har prioriteringene i orden

Og helt til slutt: Ikke kast lister for ofte. Ta vare på dem til de er
fulle av overstrykninger og haker, og kos deg med dem når du fø-
ler at du ikke får gjort noen ting. Gamle lister er en god påmin-
nelse om alt du har fått gjort.

Oppgaver
Mange hevder iherdig at de er helt avhengig av å ha mange baller
i luften for å få noe gjort. Kanskje det stemmer for noen, men da
handler det oftere om dårlig arbeidsdisiplin enn at de faktisk er
mer effektive når de har for mye å gjøre. Det viktigste, uansett
antall oppgaver, er å få dem unna, glede seg over det og få ny
energi av det man har gjort. Da er det faktisk aller best å foku-
sere på én og én jobb, gjøre den ferdig og så ta inn ny informasjon
for å kunne starte på neste punkt. 

Det sies om Gro Harlem Brundtland at et av hennes fremste for-
trinn, var evnen til å fokusere. Hun kunne gå inn i en bestemt
oppgave, hente den nødvendige informasjonen, analysere, veie
for og imot og så ta en beslutning. Når en ting var avsluttet, kun-
ne hun åpne opp for en annen. Prøv!

Realisme
Vær realistisk når du lager lister med tidsforbruk og deadlines.
Veldig mange brenner seg på et ønske om alltid å gjøre folk til
lags, istedenfor å si «nei» når det er nødvendig og «senere» når
det ikke er tid nok.

Sett grenser i forhold til alle dem som vil lage tidsfrister for deg.
Vær så ærlig du kan når du sier «ja» eller «nei» til å levere noe
om to dager, og ta heller ubehaget og diskusjonen før du starter
på oppgaven. Da unngår du å sitte med en oppgaveliste som helt
åpenbart er urealistisk, og som garanterer deg flere dager pluss
en helg konstant på etterskudd og med dårlig samvittighet.
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og vet hvordan du skal håndtere dem. Her er de vi opplever hyp-
pigst, og måten vi takler dem på:

E-post
Da vi begynte å bruke e-post en gang rundt 1996, var hvert lille
pling en begivenhet. Bare det å oppdage at det var mulig å lese
den samme posten hjemme som på jobb, eller på en konferanse i
Madrid, ga en fantastisk frihetsfølelse. Problemet i dag er at e-
post fortsatt får denne samme, ukritiske oppmerksomheten som
den fikk da den var en nyhet. Vi har alle mulige varslinger skudd
på, det ringer i bjeller, vinduer dukker opp og det lille ikonet
nederst til høyre på skjermen roper på oppmerksomhet.
Løsningen er selvfølgelig å lukke Outlook i lange perioder, slå av
alt som krever oppmerksomhet og sortere meldingene i forhold
til hvor raskt de må behandles og hvor lang tid det tar å svare på
dem. 

Telefon
Vi tenker både på mobil- og fasttelefonen. Det er en utbredt mis-
forståelse at man har en forpliktelse til å svare i telefonen når
den ringer. Det er feil. Tenk på Amish'ene, som ikke engang vil ha
telefonen inn i huset. Da kan selvfølgelig vi være selektive med
når vi plukker opp røret og når vi benytter den svareren som de
fleste har i disse dager. Bruk nummervisning og sil samtaler, si
ifra når noen ringer hvor mye tid du har til rådighet og sørg for å
komme raskt til saken. («Hei du, jeg sitter litt opptatt akkurat nå,
men jeg har ett minutt. Holder det, eller skal vi ringes i kveld?»)

Åpent landskap
I gamle dager var åpent landskap et sted du ble forvist til, hvis du
jobbet med regnskap, satt på en skrivestue eller var sekretær.
Alle som betød noe, hadde eget kontor. En gang på begynnelsen
av 90-tallet oppdaget økonomiavdelingen at det var mye mer
lønnsomt hvis alle satt i landskap, helst uten faste plasser, og på

misforstelse at man har en 

forpliktelse til a SVARE i 

Det er en utbredt

telefonen nar den ringer�
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opp en røyk eller dra frem et nikotinplaster, spis et eple, avbryt
en kollega (helst en som ikke har lest denne boken, så er faren
for å bli avvist mindre) eller hent mer vann. Det er ikke for ingen-
ting at det ringer ut hvert 45. minutt på skolen. Hjernen trenger
pause og rom for fri flyt av tanker. Hvis du klarer, lønner det seg
for øvrig også å ta en pause når alt går bra – da er det så mye en-
klere å komme i gang igjen. 

Utsettelser
I amerikanske «How to»-bøker er det ingenting som er så forhatt
som utsettelser. Begynner du først å dytte på en oppgave, for-
planter dette seg gjennom hele listen din, og til slutt vil domino-
effekten føre til at alt fra jobb og hjem til barn og kone lider en
grusom skjebne. 

Vi kommer oss ikke gjennom dagen uten utsettelser. Dette verk-
tøyet er ofte det som får alt til å gå opp, og som gjør det mulig å ta
ting på sparket. Men samtidig er det forskjell på utsettelsene.
Noen har utviklet et mønster der enkelte ting aldri blir gjort,
mest fordi de er lite lystbetonte, men også rett og slett fordi det
bare blir sånn. Denne typen utsettelser kan det lønne seg å være
oppmerksomme på.

De lærde (hvem nå det er) strides om hvor vidt man skal starte
dagen med de ulystbetonte oppgavene, slik at de ikke utsettes,
eller de hyggelige oppgavene, slik at man i det hele tatt får gjort
dem. Vi heller mer i retning av et bevisst forhold til hvordan man
bruker de listene man lager, og da vil du raskt se hvilke oppgaver
som blir dyttet på til stadighet. De er det et poeng enten å få unna
eller bli kvitt for godt. Kanskje de ikke trenger å stå på listen i det
hele tatt.

Utsettelser handler også om noe helt annet, nemlig forbere-
delser. Mange opplever at de skyver på å sette i gang med en stor

mystisk vis klarte de å få gjort denne arbeidsformen til en trend.
Noen ganger skal vi være glad for det; informasjon flyter lett, kol-
leger sitter rett ved og kan svare på spørsmål og det er alltid no-
en å se på hvis du kjeder deg. Problemet er ofte at alle tror de er
nødt til å forholde seg til alt som skjer, og konsentrasjon handler
ikke lenger bare om å fokusere på det du gjør, men å stenge alt
mulig annet ute. Noen bruker et monitordyr (gris, mus og fisle er
arter vi kjenner godt) som advarsel, og setter det oppå skjermen
når de vil ha fred. Andre hører på musikk, og utbredelsen av hø-
retelefoner i norske bedrifter handler mer om å slippe å høre på
folkene omkring, enn at alle PC'er som produseres faktisk kom-
mer med en CD-spiller. Til slutt er det faktisk lov til å be folk om å
holde kjeft, sette telefonen på laveste ringevolum og spare de
private samtalene til etter jobb – eller gå et annet sted. 

Folk i døra
Nå har vi jo nettopp sagt at det ikke finnes dører i moderne orga-
nisasjoner lenger, men du skjønner sikkert hva vi mener. 

Hvis du har gjort det vi foreslo tidligere i kapitlet, så vet du nå
hvem som er viktig for deg, privat og på jobb. Og når noen plutse-
lig står i døren og er nødt til å ta «bare to minutter av din tid», så
er det forhåpentligvis også litt lettere å vite hva du skal gjøre.
Prioriter i forhold til sak og person, og unngå for all del å gå inn
på en problemstilling hvis du ikke har tid eller mener det er vik-
tig. Avtal heller et tidspunkt for når dere kan snakkes om saken,
og signaliser at du gjerne vil fortsette å jobbe. Det er med andre
ord lov til å si «nei» til folk og saker som ikke er så viktige.

Inni hodet
Av og til er det klin umulig å konsentrere seg. Noen ganger fordi
det er fredag, andre ganger fordi du nettopp har avsluttet en stor
oppgave og ikke er motivert for å dra i gang med noe nytt – eller
fordi du er sliten. Da har du et godt påskudd for å ta en pause. Fyr
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rapport, skrive en oppgave eller lage i stand en bursdag, bare for
å finne ut at når de først setter i gang, så er det nesten som om
alt ligger klart oppi hodet. Disse ubevisste forberedelsene, for-
kledd som utsettelser, er en del av prosessen og gjør at vi kan ut-
sette en del ting med god samvittighet. 

Vi trosser med andre ord de bråkjekke amerikanerne og sier;
Fortsett å utsette! Det er en god hjelp i en hektisk hverdag. Bare
pas på at du vet når og hvorfor du utsetter – og ikke minst hva.

Delegering
Delegering, for dem som har mulighet til det, kan ofte fortone
seg som en smertefull prosess. Og enten det dreier seg om støv-
tørking hjemme eller research-arbeid på jobben, er det vanskelig
å forestille seg at noen kan gjøre jobben like godt som deg.

Poenget her handler egentlig ikke om «like godt» – for det er et
faktum at mange er minst like flinke som oss. Det handler i bunn
og grunn om to ting: Gi fra deg litt kontroll for å få en mer hånd-
terlig hverdag, og aksepter at andre mennesker velger å løse en
oppgave annerledes enn det du selv ville ha gjort. Delegering
innebærer at du må:

ß sette ditt eget ego til side
ß overvinne frykten for at andre skal gjøre ting feil
ß se at delegering frigjør tid til andre, og mer krevende oppgaver
(som i seg selv blir en grunn til ikke å delegere for noen)
ß overvinne frykten for å miste kontroll

Når du delegerer kan du gjøre det nedover, oppover eller til si-
den, men prøv alltid å ha et bevisst forhold til prioriteringene du
gjør og hvorfor du velger å sette bort enkelte oppgaver. Og husk
til slutt at tillit, som er en forutsetning for delegering, er en mus-

kel som bare blir sterkere av at du bruker den.

Tidslommer
Fordi avbrytelser, enten i form av andre mennesker som står på
døren, eller telefoner og e-post, dominerer dagen, blir det desto
viktigere å legge til rette for å skape de litt lengre tidslommene.
Noen ganger er de nødvendige for at vi skal få slappet av (unngå
for eksempel å jobbe om kvelden av ren vane, vurder nødvendig-
heten av å slå på PC'en), andre ganger fordi vi er nødt til å dukke
ned i en problemstilling på jobb eller hjemme.

På arbeidsplassen handler det naturlig nok om å sette grenser,
slå av telefoner og e-post og kanskje også lukke døren – hvis du
har en. Et annet triks som fungerer bra på steder der andre har
tilgang på avtaleboken din, er å systematisk legge inn møter med
deg selv.  For noen holder det med en time i uken, mens andre
må sette av en til to timer hver dag for å rekke alt som må gjøres.

På den måten hindrer du velmenende kolleger i å spise opp da-
gene dine, og du kan nyte godt av den roen det gir å vite at noen
timers sammenhengende arbeid aldri er veldig langt unna. 

Søvn
Det har blitt status å sove lite. Toppledere forteller at de klarer
seg med et par timer hver natt, og får beundrende blikk når de
dukker opp på jobb klokken fem hver morgen. Hvis det har blitt
status å ha dårlig tid, så må vi også kunne si at det har blitt status
å ha så dårlig tid at du ikke rekker å sove om natten. 

Du lurer deg selv hvis du ikke skaffer deg den søvnen du trenger.
Selv om du tilsynelatende sitter opplagt på jobben til langt på
kveld og dukker opp igjen neste morgen, fungerer ikke syste-
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mene som de skal. Oppmerksomheten svekkes, kreativiteten
synker og du blir en annen person enn den du er når kroppen er
uthvilt. Ikke får du gjort mer heller, bortsett fra antallet feil; de
øker sannsynligvis.

Gro Harlem Brundtland (ja, vi har nevnt henne tidligere) fortalte
at den viktigste grunnen til at hun kunne holde det tempoet hun
gjorde, var at hun fikk sine åtte timer søvn om natten. Og hvis du
selv prøver å legge merke til hvor mye du sover i ferien, og hvor
kjapp du føler deg, så ser du raskt at det er de færreste som kla-
rer seg på mindre enn seks timer, og nesten ingen på under fire. 

Dette med søvn er selvfølgelig også en prioritering. Jan-Sverre
sover konsekvent for lite fordi han ønsker seg den stille hjemme-
tiden som han får mellom elleve og ett om natten. Da er det mu-
lig å sette seg ned med en bok, høre på musikk, skrive et brev og
være alene. Morten vet på sin side mye om hvordan små barn
rufser til søvnmønsteret i lang tid etter at de er født, og alle små-
barnsforeldre vet noe om å fungere på for lite søvn. 

Hurra!
Livet har en tendens til å gå i ett. Særlig de siste 15 årene, med
døgnåpne butikker, TV-kanaler som sender 24/7 og en nesten to-
tal tilgjengelighet, kan det være vanskelig å skille hverdager fra
hviledager og ferier. Før hadde man søndagen, nå blir også den
stadig oftere spist opp, enten av arbeid eller av tettpakkede fami-
liekalendere, skogsturer drevet av dårlig samvittighet eller kino
og café-besøk om kvelden. Det er veldig sjelden vi sitter rolig og
gjør ingenting, eller bare er tilstede med en bok eller en avis,
uten å tenke «hva nå?» Prøv det!

I begynnelsen vil du oppleve en ubehagelig rastløshet, men hvis

du fortsetter å prøve, klarer du etter hvert å nyte det å ikke skulle
noen ting og ikke gjøre noen ting. Og hvor ble det egentlig av dag-
driverne?
En siste ting som stykker opp tiden, er feiring. Midt oppi alle
hverdagene bør vi i mye større grad markere alt fra bursdager til
prosjektavslutninger, kontrakter eller at oppgavelisten er tom.
Og enda bedre: I et åpent landskap er det lett å dele og lett å feire
sammen. 

Hvis vi klarer å gjennomføre disse feiringene med litt større re-
gelmessighet, blir de i seg selv en motivasjon på vei frem til må-
let. Og da blir det mye morsommere å jobbe.



Noen klarer seg med et tilfeldig ark-system, gule lapper, hyssing
rundt fingrene eller underarmen full av tusj-skriblerier. Andre er
gjennomorganiserte med elektroniske almanakker, sms-påmin-
nelser, Starsprangled Banner som vekkemelodi om morgenen
og en PC som følger med uansett hvor de befinner seg. Akkurat
som rådene i forrige kapittel passer for noen og ikke for andre, vil
også graden av teknologibruk variere fra person til person. Men
en ting er helt sikkert; Ettersom Norge er et av de landene i ver-
den der Internett og PC har størst spredning, er det garantert
mange mennesker der ute som enten har lang erfaring i bruk av
elektroniske tidshjelpemidler – eller som sannsynligvis kommer
til å få det.

For at dette kapitlet skal bli troverdig, tar vi utgangspunkt i oss
selv og måten vi benytter teknologien på i vår hverdag. Og siden vi
er ganske overbeviste om at vi ikke er så unike som vi tror, vil det
vi har funnet ut, helt sikkert passe for mange. For andre vil vår
erfaring være et nyttig startsted for å danne seg sin egen, og for
noen vil det å lese om vår teknologiavhengighet være et artig
blikk inn i hverdagen til mennesker som ikke kan leve uten batte-
rier. 

Det du trenger
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Eliminere
Sammen med Av/På-knappen, er Delete (hvis ikke du vet hvor
denne knappen er, har du allerede et stort problem) kanskje den
viktigste funksjonen på enhver PC, PDA og mobiltelefon. Og fordi
mennesket er født med de samme instinktene som en hamster
på dette området – vi samler og samler og samler – er bruken av
denne knappen et utviklingsområde for de fleste. 

Vi rydder huset jevnlig, og kvitter oss med ting som har blitt for
gamle eller ikke blir brukt. Informasjon skiller seg ikke fra fysis-
ke objekter på dette området; de går ut på dato. Men fordi det er
så enkelt å lagre og minne koster så lite, er det lett å ta vare på
absolutt alt, i tilfelle vi trenger det. Tenk deg et hus eller en leilig-
het som nesten kostnadsfritt kunne utvides utover eller oppover,
når gulvflaten var fylt opp. Umiddelbart høres det ut som en god
idé, men vi ville ganske snart ha druknet i rot, mistet oversikten
og ikke funnet frem.

Kanskje vi burde jobbe for å få opprettet et slags digitalt motstyk-
ke til Fretex, der alle kunne levere inn informasjon som ikke var
aktuell lenger. Inntil det skjer, må du passe på selv.

Arkivere
Det du ikke sletter, må arkiveres på en måte som gjør det lett å
finne frem i informasjonen. Lag en mappestruktur som passer
deg, og bruk tid på å vedlikeholde den. 

Å organisere og arkivere informasjon til senere bruk krever at du
setter av tid, en gang om dagen eller en gang i uken. Morten bru-
ker en halv time hver helg på å gå igjennom e-post, dokumenter
og annet materiale han har fått tilsendt. Noe går rett i søplekas-
sen, resten finner sin plass i en eller annen mappe.

Programvalg
Den som leter vil finne et stort antall e-post-, almanakk- og liste-
programmer på nettet. Det finnes store web-steder med tusenvis
av forskjellige shareware- eller freeware-applikasjoner, og noen
av disse programmene dekker mange av behovene til travle 
studenter, opptatte hjemmeværende, kontorarbeidere og ar-
beidsledige. 

Når vi slår på våre PC'er er det imidlertid Microsoft sin Office-
pakke som møter oss, og salgstallene til et av verdens største
multinasjonale selskaper tyder på at vi ikke er alene. De som ik-
ke har pakken installert, bruker kanskje Express-varianten av
Outlook som følger med maskinen din uansett om du vil det eller
ikke, og hvis du ikke har programmene hjemme, så er det sann-
synlig at du har dem på jobb.

Derfor forholder vi oss til Office-pakken her, men tar også med et
eksempel på at den som leter, raskt kan finne ny funksjonalitet
hos andre programvareprodusenter. 

Informasjon
Vi har allerede vært inne på at vi lever informasjonstunge liv. TV-
kanaler, aviser, radio, e-post, mobiltelefoner og SMS og åpne
landskap bidrar til at vi sjelden er beskyttet fra en stadig strøm av
meldinger, spørsmål og forskjellig typer data. «Og da er det godt
å ha datamaskiner med harddisker og uendelig minne», hevder
en del, når de peker på hva den teknologiske revolusjonen har til-
ført oss de siste 20 årene.

Minne er vel og bra, men det som primært skiller maskinene fra
oss er ikke evnen til å huske. Det er evnen til å glemme.
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Den dagen du ikke finner frem i informasjonen du har tatt vare
på, er det på tide å trene opp Delete-muskelen igjen.

Notere
Akkurat som vi har en tendens til å ta vare på for mye elektronisk
informasjon, noterer de fleste av oss ned mye mer enn vi trenger.
Det er nok en gang «Kjekt å ha» og «Bare sånn i tilfelle»-trek-
kene våre som slår til for fullt. Dessuten virker det som om vi 
følger med, og uansett hva vi skriver på blokken i et møte eller
under en forelesning, er det i hvert fall ingen som tror vi sitter og
tenker på noe annet.

Erfaringsmessig får vi ikke med oss noe særlig mer om vi skriver
det ned eller om vi følger med på det som blir sagt. Og selv om vi
ikke mener du skal legge notatblokken helt til side, selv om vi
faktisk gjør det i perioder, er det ingen dum idé å redusere
mengden notater noe. Følg heller med i samtalen, tenk igjennom
hva som blir sagt og noter ned større strukturer når du har over-
sikt over en bit av samtalen eller møtet. (MindGenius-program-
met som vi nevner nedenfor, er et hensiktsmessig verktøy som
dekker dette behovet.)

Bruker du bærbar PC eller PDA, bør det være en ambisjon å få
notatene inn på denne så fort som mulig, og aller helst benytte
den som skriveblokk. Da er informasjonen klar til arkivering
umiddelbart, og den er søkbar i den form du har lagt den inn.

Redusere
Prøv å finne en enhet der all kjerneinformasjonen din er lagret.
For de fleste vil det være en PC, som kan lagre alt fra dokumen-
ter og mail, til adresser og telefonnumre. Andre kan bruke en 
liten PDA til det samme, og synkronisere mot datamaskinen.
Poenget er at du alltid bør være sikker på hvor siste versjon av
det du trenger befinner seg.

/ill. mappestruktur/
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burde innføres på nytt)

sett av tid til å jobbe sammenhengende med innkommen
post, gjerne på slutten av dagen

slå av all varsling, sjekk innboksen med jevne mellomrom,
men ikke hele tiden

svar umiddelbart på e-post som krever et minutt eller to, legg
alle andre meldinger over i oppgavelisten din og sett tids-
punkt for når du skal gjøre noe med den

bruk oppgavelisten og kalenderen som tidsstyring, ikke la
innboksen styre

slå av Outlook i perioder hvis du trenger sammenhengende
tid 

begrens e-post-strømmen ved å være bevisst på hvem du
setter opp i kopi-feltet

tøm innboksen hver dag

bruk kalenderfunksjonen og oppgavelisten for å planlegge
neste dag før du avslutter

start neste dag med å gjøre unna det du ikke rakk

ikke ha dårlig samvittighet for at du ikke rekker over alt hele
tiden

ikke glem å snakke med folk

Utfordringene knyttet til e-post varierer selvfølgelig fra per-

For dem som er nødt til å operere med to maskiner, finnes det
stadig flere lagringsmedier som har god kapasitet, kan henge på
nøkkelringen og som porter mot en av USB-inngangene på ma-
skinen din. Der er det mulig å lagre datafiler for Outlook, viktige
dokumenter og annen informasjon. Hvis du i tillegg lærer deg å
bruke «Koffert»-funksjonen på maskinen din, kan du synkroni-
sere innholdet på den lille harddisken mot de stasjonære PC'ene,
og plutselig har du i praksis bare én maskin. 

Hvis du ikke er sikker på hva «Koffert»-funksjonen er, velg
Windows-hjelpefunksjon på Windows-tasten, og les mer om
hvordan du bruker en «Koffert».

Kommunikasjon
Kommunikasjon handler strengt tatt om mer enn PC'er og data-
teknologi. Mobiltelefonen med SMS og svarer har jo også blitt et
vanlig verktøy for en stor del av Norges befolkning, men fordi lag-
rings- og organiseringspotensialet på en vanlig telefon fortsatt er
begrenset, holder vi oss til datamaskinen i denne omgang.

Outlook
Vi klarer oss ikke uten, og de siste årene har vi blitt såpass opp-
koblet at vi i realiteten er tilgjengelige på e-post nesten hele 
tiden. Morten bruker en telefon som vikarierer som PDA, Jan-
Sverre kombinerer en kilo PC med trådløst bredbånd i rekkehu-
set i Bærum. De fleste funksjonene er i bruk, og her er noen av
våre kjøreregler:

unngå panikk, ikke start dagen med å svare på e-post

få oversikt over dagen, så leser du e-post (vi har hørt rykter
om noe som i gamle dager het «postmøte» – der alle satt
sammen for å fordele og diskutere innkommen post – det
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son til person. Noen jobber i internasjonale bedrifter der kol-
leger fra andre land fyller innboksen din mens du sover, an-
dre jobber for seg selv og får knapt en melding i løpet av da-
gen. Uansett er det helheten i Outlook som representerer
potensialet for oss, og brukt systematisk som et planleg-
gingsverktøy, bidrar den til å realisere en del av de målene du
satte opp tidligere i boken.

Messenger – for spesielt interesserte
I en del organisasjoner dukker Messenger opp som et alternativ
til e-post. Blant titusener av andre, som ikke bruker programmet
på jobb, fungerer det som det foretrukne chatteprogrammet,
med god kontroll over hvem du slipper inn eller stenger ute.
Som med e-post er det viktig å sette grenser – bruk statusmulig-
hetene aktivt, og lukk deg inne hvis du ikke vil avbrytes. Noen
ganger egner programmet seg til å sende kjappe spørsmål, an-
dre ganger er det perfekt når flere personer som sitter på for-
skjellige steder skal diskutere et dokument eller en tegning. Og
med fremveksten av skikkelige webkameraer og utbredelsen av
bredbånd, representerer sannsynligvis denne teknologien også
en utfordring til videokonferansemarkedet.

Kreativitet
Outlook er en programpakke med fokus på lineær struktur.
Oppgaver, kalender, kontakter og innboks representerer en
funksjonalitet som innebærer forskjellige måter å organisere in-
formasjon på.

Av og til trenger vi det motsatte av struktur. Noen ganger må vi
tenke i andre mønstre enn det lineære, som Word og PowerPoint
tvinger oss inn i. Det er et faktum at informasjonen vi klarer å
fremstille, farges av verktøyet vi bruker.

Mange av oss husker de

 raden foran� som
dukket opp pa
fore

A2�blokker� 

SA RE studentene pa

lesninger med et enormt

penal og



/ex på mindmap, kap 1, 
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formasjon. Hadde vi brukt Word som notatblokk fra begynnelsen
av, ville vi sikkert ha stoppet etter fem sider, fordi det hadde vært
nok, og så ville leserne blitt snytt for en rekke poenger som nå 
fikk krydre kapittel 1. 

Sikkerhet
Ny teknologi og digitalisering av informasjon er ikke bare en mu-
lighet, men også en ny risiko i en hverdag som er ganske farlig
fra før. Virustrusselen har blitt veldig tydelig det siste året, og
stadig flere vet å beskytte seg mot griseriet. Det samme bør etter
hvert skje i forhold til inntrengere som kaprer maskiner som er
koblet til Nettet, legger igjen programmer og stjeler datakraft til
blant annet å distribuere enorme e-post reklameutsendelser.
Ofte er det ikke mer som skal til, enn å sette på brannmuren i
Windows. Fremgangsmåten for å aktivere denne finner du når du
søker etter «brannmur» i Windows' hjelpefunksjon.

Backup, eller sikkerhetskopiering er at annet spørsmål som er
direkte relatert til arbeidsdagen og livet ditt; Lite er så fåfengt og
meningsløst som å prøve å finne tilbake informasjon som er tapt
i en diskkrasj eller etter at en maskin er stjålet. Og selv om bren-
te barn og fagfolk har mast i årevis, er dette et område der det
syndes med stor systematikk. Det er lite annet vi kan gjøre enn å
si at backup er helt nødvendig. Minst en gang i uken. Sjekk på
jobben om det blir gjort automatisk, hvis ikke må du ordne det
selv. Hjemme er det nok å kjøpe en ekstra harddisk eller et sett
brennbare CD'er (for alle med CD-brenner på maskinen), og så
lage en kopi med jevne mellomrom.

Fremtiden
På teknologiområdet er det mye som skjer kjapt. Etter å ha sett
et lite stykke inn fremtiden, kan vi melde om to vesentlige tren-

Mange av oss husker de sære studentene på raden foran, som
dukket opp på forelesninger med et enormt penal og A3-blokker.
Før læreren satte i gang, dro de opp fem forskjellige penner og
marker-stifter i alle regnbuens farger. Da forelesningen var over,
kunne notatene deres selges som moderne kunst og vi som satt
omkring ristet litt oppgitt på hodet.

Hvis noen hadde fortalt oss at vi, 10 år senere, skulle skrive en
bok der vi anbefalte bruken av Mindmapping, ville ikke hoderys-
tingen blitt mindre. Men her er vi, og det programmet som har
hjulpet oss ut av de lineære strukturene heter MindGenius
(www.mindgenius.com). 

Vi bruker dette programmet i kreative workshops eller i møter
med flytende agenda og åpent resultat og for å dokumentere
samtaler og prosesser. Istedenfor å ta notater i Word, noteres in-
formasjon inn i en stadig større kartstruktur, der en gren vokser,
en annen slåes sammen med en tredje og en fjerde skilles ut
som et eget tre. Det gir oss rom til å følge bedre med i samtalen
samtidig som noteringen går enklere fordi Mindmapping funge-
rer omtrent på samme måte som hjernen din gjør.

Det beste av alt er at trærne du dyrker, enkelt kan eksporteres til
et Office-dokument eller til en pdf-fil, men en struktur som vi er
vant til å arbeide med. 

Vi brukte blant annet dette verktøyet da vi startet jobbingen med
boken. Etter en dags arbeid hadde vi fortsatt ikke mer enn et
relativt oversiktlig tre på skjermen, og vi lurte egentlig på om vi
hadde nok informasjon til å skrive ut et helt kapittel.

Med et enkelt klikk på Word-knappen ved slutten av arbeidsda-
gen, genererte programmet et Word-dokument på over 10 sider.
Plutselig var vi i den luksus-situasjonen at vi kunne velge ut in-
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der: Oppgaver som i dag blir gjort manuelt, blir i enda større grad
digitalisert. Og det trådløse, alltid oppkoblede samfunnet er
egentlig allerede en realitet.

Digitaliseringen handler i stor grad om å håndtere informasjon.
Den nye Office System-pakken fra Microsoft, som mange auto-
matisk kommer til å stifte bekjentskap med, er et godt eksempel.
Der finner du blant annet applikasjonen OneNote, som er en
videreutvikling av «Notater»-funksjonen fra Outlook. Du kan
raskt opprette områder for møtenotater, handlelister og små gu-
le huskelapper og det er lagt til rette for at mange forskjelllige
informasjonsformater (lyd, bilde, håndskrift) kan samles på
samme sted. Og nøkkelordet er selvfølgelig søkbarhet; Det er
mulig å lete i all informasjonen som legges inn, og det er sann-
synligvis det største fortrinnet for en person som tar mye notater.

InfoPath er et annet blikk inn i fremtiden, og funksjonaliteten 
i denne applikasjonen eliminerer behovet for å legge inn infor-
masjon flere ganger. I kryssningen mellom et skjemaverktøy og
en database kan du utvikle alt fra oversikter over innholdet i fry-
seren (noe ingen egentlig har bruk for) til innsamlingsverktøy
som du kan benytte i personalsamtaler eller i spørreundersø-
kelser. Og vi ser umiddelbart for oss et søknadsskjema for bar-
nehageplasser som kan lastes ned elektronisk, der vi legger inn
informasjon det første året og finner den samme informasjonen
igjen året etter når vi sender inn på nytt ( - for vi fikk selvfølgelig
ikke plass). 

Elektroniske arbeidsområder der man kan møtes, jobbe på de
samme dokumentene, diskutere og utveksle erfaring, er et annet
trekk som blir tydeligere. Kombinert med utviklingen innen tråd-
løse nett, pda'er og smarte telefoner, gir dette en helt ny frihet i
forhold til hvor du vil være oppkoblet. 

Det har dukket opp PC'er med skjermer som du kan skrive på,
maskiner der du kan ta med deg bare skjermen rundt omkring
samtidig som du har tilgang på alle data'ene dine, stadig flere får
bredbånd og trådløse nett hjemme og det ville ikke vært unatur-
lig en gang i fremtiden om hver familie har sin egen server i kjel-
leren.

Her går grensen
Den eneste måten å overleve på i dette informasjonssamfunnet,
er ved å sette grenser. Det gjør du best ved å vite hva du skal 
prioritere i forhold til, og forrige kapittel er det nærmeste du
kommer en bruksanvisning. 

Du må prioritere blant et utall programmer og hjelpemidler som
lover deg et nytt og bedre liv. Samtidig ser vi at det er enklere sagt
enn gjort, når vi ser på hvilken funksjonalitet som venter et styk-
ke inn i fremtiden. Faren er at hvert nytt program bare represen-
terer enda litt mer kaos, og at den informasjonen du trenger 
i hverdagen blir mindre og mindre strukturert. Begrensning er
med andre ord en viktig egenskap, og helt til slutt er det beste vi
kan gjøre å ønske deg lykke til. 

Lykke til!




