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Klar kurs 
eller kaos?

Ingen bryder sig om at få for lidt. Men det er heller ikke rart at få for meget. 

De påstande gælder måske ikke i alle livets forhold, men de gælder, når emnet 

er kommunikation. Og den underliggende påstand er, at mange faktisk oplever 

både at få for lidt og få for meget, og at denne kombination af understimulering 

og overstimulering er stressende. 

Derfor bør virksomhederne blive bedre til at finde den rette balance i 

kommunikationsregnskabet.

Trine Vendelboe Juul, Kommunikationskonsulent 
indehaver af a2be kommunikation

Som kommunikationskonsulent burde 
man måske have den holdning, at det er 
et drømmesamfund, vi i dag lever i. Et 
samfund, som man i hvert fald inden for 
branchen ikke er i tvivl om, vel bedst kan 
karakteriseres som et kommunikations-
samfund. Men drømmen, der positivt set 
handler om en eksplosion af muligheder 
for at udtrykke sig, dele informationer og 
viden, har også en mørk side. De fleste, 
der har en smartphone, en pc og en tab-
let – foruden de mindre personaliserede 
opfindelser som tv, aviser og radio – må 
af og til føle, at de er ved at drukne i 
det såkaldte informationshav. En floskel, 
indrømmet, men ikke desto mindre et 
stadigt mere rammende billede på den 
tid, vi lever i med en efterhånden ganske 
uoverskuelig mængde af kanaler, medi-
er og platforme, der påkalder sig vores 
opmærksomhed, og som har forvandlet 
flertallet af os fra passive modtagere af 
information til ivrige medproducenter af 

egne og andres breaking og oftest knap så breaking news, meninger 
og holdninger, opdateringer og likes vedrørende ALT mellem himmel 
og jord. 
De fleste tør ikke andet end at ride med på den ene bølge efter den an-
den, om det så er Facebook, Twitter, Instagram, blogs, LinkedIn, apps 
etc. Angsten for at gå glip af nyheder og ’uundværlig’ viden, vigtige 
beskeder, statusopdateringer og interessante links har fået fremkaldt 
nye mere eller mindre officielle diagnosebetegnelser som Onlinejun-
kies og FOMO (fear of mission out), der alle kan betegnes som for-
mer for informationssyge. Oftest bliver denne informationssyge nævnt 
i sammenhænge, der hører privatsfæren og hverdagslivet til, og hvor 
der hives klassiske eksempler frem om teenageren, der sms’er, tjekker 
mails og statusopdateringer henover frikadellerne på middagsbordet. 
Men spørgsmålet er, om vi ikke i nogen udstrækning er i risikozonen på 
jobbet også? At vi også på jobbet bruger alt for meget tid på informa-
tioner og på at holde os opdateret om dit og dat, som tærer på vores 
ressourcer, stresser os og i sidste ende er med til at gøre os syge? 
Spørgsmålet er selvfølgelig retorisk, men svaret er lidt mere komplice-
ret end som så. 

Overbelastning og understimulering 
For at kunne give et seriøst svar på spørgsmålet, skal der først og 
fremmest skelnes mellem information og kommunikation. De fleste vil 

nok umiddelbart mene, at der bliver kommunikeret så rigeligt i vores 
tid – inklusivt på arbejdspladserne. Det er ganske givet en sandhed, 
men en sandhed med modifikationer.  Mange oplever uden tvivl, at 
der visse steder flyder rigeligt med information, hvor af meget af den 
er irrelevant og i bund og grund ganske undværlig, mens det på trods 
af muligheden for at benytte flere og flere dialogbårne kanaler sta-
dig halter med kommunikationen. Altså den, hvor det ikke blot handler 
om at vide besked, men om at forstå, udveksle synspunkter, lytte og 
blive hørt. En stor undersøgelse om intern kommunikation i bl.a. dan-
ske virksomheder – offentlige såvel som private – gav et klart billede 
af, at medarbejdere generelt foretrækker personlige kanaler fremfor 
skriftlige, og at de efterlyser mere kommunikation fra nærmeste leder 
fremfor massekommunikation på fx intranettet og i personalebladene.1 

Når jeg spørger kursister, om de mener, der bliver kommunikeret nok 
på deres arbejdsplads, er svaret i langt de fleste tilfælde et klart nej. 
Dog ikke et fuldstændig entydigt og fortolkningsfrit nej, for mindst lige 
så mange oplever også – og samtidigt – at skulle forholde sig til alt 
for mange forstyrrende informationer og ukonstruktiv kommunikation, 
blandt andet i form af lange, ufokuserede møder og bunker af e-mails, 
der aldrig burde være havnet i deres indbakke.  

Resultatet er, at man får for lidt af den re-
elle information og kommunikation. Re-
elle forstået som det, der giver mening 
og skaber værdi i form af forståelse, mo-
tivation, anerkendelse og arbejdsglæde. 
Både vedvarende overbelastning og 
vedvarende understimulering kan som 
bekendt begge være stressfremkal-
dende faktorer, uanset om der tale om 
fysiske eller psykiske faktorer. Er de fak-
torer oven i købet til stede samtidig, er 
det selvsagt endnu mere stressende. 

At man får for meget af det, man ikke 
har brug for, så der går der tid og over-
skud fra til det, man egentlig gerne vil 
og måske også burde bruge tid på, er 
et paradoks, vi kender fra mange andre 
sammenhænge og livssituationer. Man 
kan vel påstå, at det er et vilkår ved 
den moderne tilværelse, hvor nye mu-
ligheder, produkter og oplevelser hele 
tiden byder sig selv til, mens døgnet 

Ingen bryder sig om at få 

for lidt. Men det er heller 

ikke rart at få for meget. 

De påstande gælder måske 

ikke i alle livets forhold, 

men de gælder, når emnet 

er kommunikation 

Trine Vendelboe Juul, Kommunikationskonsulent 
indehaver af a2be kommunikation

1) Kilde: Intern Kommunikation 2007 – Skandinavisk Benchmark. 
Undersøgelsen er baseret på svar på over 14.000 chefer og medarbejdere 
i 32 forskellige private og offentlige virksomheder i Danmark og Sverige.
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Vi giver HR en hjælpende hånd
Vi giver en hjælpende hånd til din HR-afdeling og sørger for at rydde skrivebordet for administra-
tive HR-opgaver. På den måde frigiver du tid til, at dine HR-medarbejdere kan fokusere på mere 
strategiske og forretningsudviklende opgaver, som skaber værdi for virksomheden.

Vi hører ofte, at HR-afdelinger er mere og mere driftsorienterede end udvklingsorienterede. Vælg 
Visma som samarbejdspartner og få tid til at fokusere på at udvikle forretningen.

Vi håndterer HR-opgaver som:

•	 Udarbejdelse af kontrakter

•	 Vedligeholdelse af HR-system

•	 Den administrative del af rekruttering

•	 Udarbejdelse og opdatering af medarbejderhåndbog

•	 Oprydning i personalearkiv

•	 Hotline, HR-jura og personaledelse

Book et uforpligtende møde med en af vores HR-konsulenter, så vi kan finde den rette løsning for 
dig og din HR-afdeling.

Visma er Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR, løn- og øko-
nomifunktionen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger. Vores kunder 
findes inden for mange forskellige brancher og størrelser.

Kontakt os: 70 27 31 30 • salg@visma.dk • www.visma.dk/hr-fleksibilitet

altså bliver ved med kun at være på 24 
timer. Med mindre man gør sig bevidst 
om, hvad der er vigtigt og værdifuldt, og 
lærer at prioritere og tage valg i overens-
stemmelse med de prioriteter, så bliver 
det paradoks sandsynligvis blot større, 
eftersom de teknologiske landvindinger 
nok ikke har tænkt sig at holde inde og 
give os alle sammen et pusterum fra den 
såkaldte udvikling.   
Det er derfor min påstand, at med det 
stadigt voksende informations- og 
kommunikationstryk, der potentielt set 
gør sig gældende i dag, er der en fare 
for, at kommunikationskulturen ender i 
kaos, med mindre en fælles kommuni-
kationspolitik eller klare kommunikative 
spilleregler sætter en kurs for, hvordan 
kommunikationen skal understøtte både 
en sund forretning og en sund organi-
sation. 

Mennesket fremfor systemet
Ovennævnte undersøgelse indikerer 
omvendt desværre en tendens til, at 
systemet – forstået som summen af de 
kanaler og medier, som den hastigt ud-
viklende teknologi velvilligt stiller til rå-
dighed, og som man ud fra devisen ’So 
ein ding muss wir auch haben’ og må-
ske koblet sammen med en begynden-
de FOMO-syge får anskaffet sig og der-
næst får produceret en masse indhold 
til – bliver det, der styrer og bestemmer, 
hvilken kommunikationskultur en orga-
nisation udvikler. Præcis som det nok 
gør sig gældende for rigtig mange af os 
som privatindivider, hvor vi ikke tør slå 
græsset eller køre til købmanden uden 
at have vores mobiltelefon med. 

Men det bør ikke være systemet, der kommer i første række. Det 
bør være mennesket, i det her tilfælde ledere og medarbejdere, 
hvis behov kommunikationssystemet bør understøtte. Og det kan 
det kun, hvis man først har ulejliget sig med at spørge, hvilke be-
hov lederne og medarbejderne faktisk har. Men hånden på hjertet; 
hvor mange virksomhedsledere har mon spurgt sig selv og deres 
medarbejdere, om de dybest set er interesseret i et personaleblad, 
nyhedsbreve eller et intranet? Ikke mange vil jeg påstå. Men jeg 
vil hermed opfordre dem til at få det gjort. Det kunne jo tænkes, 
at medarbejderne hellere vil have flere afdelingsmøder, videokon-
ferencer og taler fra ølkassen. Den gode nyhed er, at det behøver 
kommunikationsbudgettet ikke blive dyrere af. Tværtimod. Og en 
sidegevinst kunne meget nemt være, at flere medarbejdere oplever 
en større sammenhæng mellem behov og tilfredsstillelse. Kort sagt 
mindre stress.  
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Trine Vendelboe Juul
Kommunikationskonsulent 
indehaver af a2be kommunikation

Kilde: Ledelse i Udvikling, September 2013  DANSK HR, www.danskhr.dk


