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Forord 

Ønsker du at sætte dit fodspor i sandet, så rejs dig op og be-

gynd at gå ... 

 

Ved en målrettet fokusering på dig selv kan du blive en succes, 

og du kan opnå langt større resultater.  

Vi har som personligheder forskellige opfattelser og holdnin-

ger til hvad der er korrekt og forkert. Vi viser det forskelligt, og 

vi opfører os også meget forskelligt. Ofte tager vores holdnin-

ger og forudfattede meninger desværre over for de korrekte 

handlemåder. Når vi kommer i disse situationer, agerer vi som 

primadonnaer, og primadonnaen er i os alle.  

Jeg har de sidste mange år arbejdet intensivt med mennesker 

og organisationer og set fantastiske succeser, men også mas-

ser af spildt energi og mennesker der ikke udnytter de åbenly-

se muligheder der er, for at skabe succes og resultater.  

Der er udarbejdet masser af akademisk materiale om ledelse, 

motivation og organisation, men jeg vil i denne bog udeluk-

kende tage udgangspunkt i dig selv og de muligheder du har 

for at skabe hurtige resultater. Ved at tage udgangspunkt i sig 

selv og nogle ganske simple og åbenlyse værktøjer tror jeg på 

at rigtig mange mennesker kan opnå langt større resultater og 

blive succeser.  

Bogen er derfor for dig der ønsker at blive en større succes, 

eller også er den for dig der måske blot ønsker inspiration til 

nye måder at agere på. Er du sælger, vil du genkende mange 
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elementer fra din hverdag da de fleste eksempler i bogen ta-

ger udgangspunkt i et kunde og sælger-forhold. Det er ikke en 

ny management bog, men en bog hvor jeg sætter manage-

ment, ledelse og andre lignende elementer op i et helikopter-

perspektiv og ser på det hele fra en menneskelig vinkel. Jeg vil 

illustrere at det faktisk er muligt at flytte sig meget langt ved 

blot at have fokus på nogle simple og basale områder i sin 

hverdag og sine handlemåder.  

Modellen er at for at også du skal opnå succes, så skal du gen-

nemgå og implementere 5 betydningsfulde faser.  

 

 

 TYPE: Find din optimale type og dit udgangspunkt. 

 TID: Find ud af hvad du skal bruge din tid på. 

 DIG: Find din personlighed og væremåde. 

 DEM: Find dine rette omgivelser. 

 SPRING: Tag afsæt, og få succes. 

 

Hver fase skal afsluttes inden du kan gå videre til næste fase 

således at du bliver helt fortrolig med fasen inden du bevæger 
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dig endnu et skridt fremad. Kan du ikke få næste fase på plads, 

så skal du gå en fase tilbage og starte derfra igen.  

Jeg vil på ingen måde beskrive eller konkludere hvad der er 

korrekt og forkert, og jeg vil lade det være op til dig at blive 

inspireret eller tage de værktøjer til dig som du mener vil kun-

ne gøre en forskel for dig. Det er dog helt sikkert at hvis du 

fokuserer korrekt, slavisk gennemgår faserne 1-5 og du rent 

faktisk ønsker at gøre en forskel i din hverdag, så kan det lade 

sig gøre at blive en succes.  

Jeg har valgt at skrive denne bog da jeg dagligt ser eksempler 

på at ved blot at fokusere på basale menneskelige egenskaber 

så kan man nå meget langt i sin personlige trivsel og i sine re-

sultater i hverdagen.  

Jeg har levet og lever efter denne bog, og det har bragt mig til 

hvor jeg er i dag. Jeg sidder i dag med den holdning at langt 

størstedelen af de uddannelser og kurser jeg har gennemført i 

min karriere, har bidraget meget lidt eller intet til mine resul-

tater. Når alt kommer til alt, så er det mig selv og min være-

måde der har betydet alt for min egen succes og mine resulta-

ter.  

Hvis jeg kort skal introducere mig selv, så har jeg som mange 

andre en række blandede uddannelser bag mig, blandt andet 

gymnasiet, højere handelseksamen, merkonom, akademiøko-

nom samt første del af Højere Diplomuddannelse.  

Min erhvervserfaring startede som selvstændig med blandt 

andet indkøb og salg af træskulpturer fra Kenya og Sydafrika 
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og efterfølgende termotransfer-printere fra USA. Jeg har altid 

gjort mig i indkøb og salg, og jeg må tilstå at jeg er en ivrig bru-

ger af Den Blå Avis.  

Efter mine uddannelser startede jeg som kvalitetsinspektør af 

ISO9000 systemer på en elektronikfabrik efterfulgt af et job 

som indkøber på en højttalerfabrik i Vestjylland. Det var her 

jeg de første 3 år lærte den jyske handelsfacon til fingerspid-

serne. Jeg fik efterfølgende et job som logistikchef på en plast-

fabrik med speciale i produktion med genbrugsplast. Efter en 

hård tid med termojakke og daglige diskussioner med fragt-

mænd og truckførere tog jeg springet til it-branchen hvor jeg 

har været lige siden. Først som sælger, siden som salgschef, 

regionschef, direktør, adm. direktør og koncerndirektør.  

Jeg er i tredverne og har siden starten af tyverne haft persona-

leledelse og arbejdet i organisationer med 30 til 4.500 ansatte. 

Jeg har opbygget organisationer fra ingenting og bragt mange 

succeser med dem. Jeg har opbygget virksomheder som andre 

havde opgivet, og efterfølgende solgt dem med store gevinster 

for såvel aktionærer som virksomheden selv.  

Jeg er i dag reelt ikke økonomisk afhængig af mine valg, men 

det er ikke det der driver mig. Jeg er ultimativt fokuseret på at 

gøre en forskel og beskæftige mig med noget der interesserer 

mig, og at jeg hver eneste dag kan stå smilende op og have en 

fantastik hverdag, såvel privat som på mit arbejde. Det at ska-

be resultater og det at se andre blive til en succes er afgørende 

for mig.  
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I denne bog vil jeg fokusere på de ting jeg mener er de absolut 

vigtigste af dem alle, for at også du kan opnå den ultimative 

trivsel og succes. Jeg tager udgangspunkt i en række eksempler 

fra organisationer og faktiske forhold i virksomheder. 

Jeg ønsker ikke at blive en ny managementguru, men blot at 

beskrive på en nem og enkel facon at der ofte ikke skal så me-

get til for at også du kan blive en succes – også uden at du be-

høver en managementguru ved din side … 

God læsning og tillykke med din kommende succes. 
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Kapitel 1 Normal eller en spydspids   

Find ud af hvem du er ... 

 

 

Første fase af din rejse starter med at du skal finde ud af hvor 

du egentlig er og dermed dit udgangspunkt. Ved at finde din 

type kan du arbejde målrettet efter næste fase, og du vil me-

get hurtigt kunne vurdere om rejsen vil bibringe dig succes, 

eller du reelt befinder dig fint der hvor du er.  

Kendetegnet for stort set alle afdelinger og organisationer i en 

virksomhed er at de kan inddeles i 3 kategorier, hhv. de lave-

ste, de fokuserede eller ”rygraden” og så spydspidserne i front. 

Fælles er også at der er meget få af de lave og meget få spyd-

spidser. Der er ikke noget forkert eller rigtigt i at være i den 

ene kategori frem for den anden, og det er et valg som vi hver 

især tager. Det er dog vigtigt at du finder ud af hvor du er pla-

ceret, for at kunne vurdere dine muligheder for fremdrift. 

I dette kapitel vil jeg illustrere hvordan du nemt kan flytte dig 

til en højere kategori.  

Jeg selv var på ingen måde noget unika, men jeg besluttede 

forholdsvis tidligt at når nu jeg havde så mange meninger og 

ideer til det at gøre en forskel, så hjalp det ikke at jeg forblev i 

den lavere ende af organisationen.  
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Jeg var nødt til at få indflydelse og bevise at jeg og mine ideer 

var de rette. Jeg udviklede derfor en model hvor jeg kunne 

styre efter de vigtigste parametre og følge nogle ganske simple 

mål. Jeg har brugt modellen selv og har gennem tiderne inspi-

reret mange af mine medarbejdere og kollegaer til at følge den 

samme model. Jeg har fulgt hver enkelt af dem og set hvordan 

de på ganske kort tid har forbedret deres succesrate markant, 

og hovedparten af dem besidder i dag gode stillinger og har 

opnået stor succes i deres liv.   

 

De tre typer personer 

 

Illustration af en typisk fordeling for en afdeling. © Claus Johansen 2001 
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Den laveste ende 

De laveste 10 % er den gruppe af mennesker som går på ar-

bejde for arbejdets og pengenes skyld og reelt ikke har evner 

til eller ønsker om at gøre en forskel i deres job og ad den vej 

få succes. De er i alle virksomheder, og det er dem der er de 

første der ryger ud ved nedskæringer, og det er dem der nor-

malt ikke står først i køen når lønkronerne skal fordeles. Jeg 

har arbejdet med at undgå de 10 % laveste i mange år, men 

det er et faktum at ligegyldigt hvordan du opbygger en organi-

sation, ja, så er der altså altid en del der er de laveste 10 %. Jeg 

har valgt at konstatere at sådan er det, og så arbejde målrettet 

med den store midtergruppe som jeg kalder de fokuserede, og 

så spydspidserne.   

 

Rygraden i afdelingen 

De fokuserede er den store del af enhver organisation der ud-

gør rygraden. Det er de mange fokuserede medarbejdere som 

tager det store læs og sikrer at virksomhederne fungerer. Der 

er en lang række jobs i virksomheder der skal gøres, og det er 

de fokuserede der tager ansvaret her, og gruppen udgør om-

kring 80 % af den samlede virksomhed eller afdeling. Det er 

også dem som virksomhederne ikke kan undvære, og det er 

dem der skal plejes og sikre en motiveret og spændende ar-

bejdsplads.  

Der er naturligvis en lav og en høj ende af denne midtergrup-

pe, og jeg vil tro at jeg i starten af min karriere befandt mig i 

den laveste del af midtergruppen, men ved hjælp af en fokuse-
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ret indsats for at opnå større succes flyttede jeg mig lynhurtigt 

til den høje ende af gruppen og, ja, blev en af spydspidserne 

inden for meget kort tid. Processen tog omkring 6 måneder. 

Ud over den model som jeg beskriver i det efterfølgende, så 

valgte jeg at fokusere på de budskaber som jeg inspirerer til i 

denne bog, specielt i kapitlet om dig selv og dine handlemå-

der. Jeg har oplevet og set hurtige og mærkbare resultater hos 

såvel mig selv som dem jeg har inspireret med disse budska-

ber.   

 

Afdelingens frontløbere 

Spydspidserne er stjernerne og dem der er ledelsens 

”keyplayers”. De har fuldt råderum da de konstant leverer re-

sultaterne. Det er dem der har succes, og det er dem der gri-

ner hver dag de går på arbejde, og nogle ofte også når de går i 

banken. Spydspidserne skal ikke forveksles med f.eks. den ar-

rogante supersælger som ingen kan lide, eller den store direk-

tør der ikke har evne for at kommunikere.  

Spydspidserne er de troværdige personer som ikke går på 

kompromis med deres kerneværdier, og som er vellidte af de 

fleste. Det er også dem der privat har et harmonisk liv i flot 

samspil med deres karriere. Sagt med andre ord, det er dem 

som vi alle godt kan lide, dem vi har respekt for, og dem som vi 

ser op til. 
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Typernes forskelligheder 

Det vil jo være nemt at konkludere at de tre grupper eksem-

pelvis er lageret/administrationen, udviklingsafdelingen og 

salgsafdelingen, men sådan forholder det sig ikke. Hver enkelt 

afdeling kan typisk inddeles i de 3 kategorier. Hvem du selv er, 

må du vurdere, men sidder du i midtergruppen, så er der stor 

sandsynlighed for at du nemt kan flytte dig til den høje ende af 

de fokuserede eller blive til en spydspids og deraf opnå ultima-

tiv succes og resultatopnåelse. Jeg skylder måske at sige at 

succes og resultatopnåelse er en kombination af realiserede 

mål på hhv. dit arbejde og i dit privatliv.  

Et eksempel på første kategorier er min tidligere kollega på 

højttalerfabrikken der mødte hver morgen til tiden og præcis 

til fyraften var på vej ud igennem døren igen. Jeg tror ikke at 

jeg i de par år vi arbejdede sammen, faktisk så hende smile 

andet end til sociale arrangementer. Hun udførte udelukkende 

de opgaver der blev stillet hende, og fik hun ikke opgaver, ja, 

så lavede hun ingenting. Det er en facon og handlemåde som 

jeg flere gange siden har set, og som er ganske normal for 

denne gruppe.  

Der var også min lagerchef på plastfabrikken der simpelthen 

blot stoppede sin truck og sad og drak kaffe indtil der kom en 

ny lastvogn der skulle lastes, trods det at der var månedsvis af 

arbejde med at strukturere lageret efter omsætningshastighe-

der og oprydning. Denne type er simpelthen blottet for initia-

tiv og venter egentlig bare på at arbejdsdagen er forbi.  
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Når jeg indimellem møder disse typer til private sammenkom-

ster, så er det også dem der altid brokker sig over deres arbej-

de og alting omkring dem. Jeg sidder så tilbage med en eneste 

tanke, nemlig: Tænk et sølle liv de har, hvor de bruger så me-

get tid på et arbejde de ikke gider, og bagefter så meget nega-

tivitet på at vi andre skal høre på deres pladder. 

I den midterste fokuserede gruppe har jeg jo hovedparten af 

mine erfaringer idet jeg ser det som mit mål at de der virkelig 

ønsker det, skal have muligheden for at flytte sig op og blive 

en succes. Jeg kan roligt sige at det er langt sjovere at sidde 

oppe og kigge ned i en organisation end det er at sidde nede 

og kigge op. Problemet med denne gruppe er ofte at mange af 

dem faktisk ikke har ambitioner om at flytte sig, og de rent 

faktisk er mest trygge og motiverede i den verden de befinder 

sig i. Al respekt for det, og det er jo så heller ikke altid dem der 

ønsker at få succes og opnå endnu større tilfredshed med livet.  

 

Ønsket om at flytte sig 

Jeg har flere helt konkrete eksempler på medarbejdere som er 

fuldstændigt oplagte til et lederjob eller til at opnå ekstrem 

succes. De har alle de værdier og de ting jeg mener der skal til, 

men de ønsker simpelthen ikke at flytte sig eller påtage sig 

større ansvar. Respekt for det, men hvis jeg som leder ikke er 

fokuseret på dem og har prøvet at påvirke dem til nye udfor-

dringer, så vil jeg kalde det en fejltagelse. De skal have mulig-

heden, og de skal selv træffe deres valg som jeg så efterføl-

gende må respektere.  
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Ofte kan du dog bruge hverdagens små succeser til noget, og 

det er jo heller ikke et krav at du skal flytte bjerge fra den ene 

dag til den anden, men at det skal foregå i et forløb som passer 

til dig og dine evner eller ambitioner. 

Jeg havde for nogle år tilbage en yderst dygtig medarbejder 

som jeg flere gange tilbød andre job i virksomheden. Alle job 

med større ansvar og med nye, spændende muligheder for 

ham. Muligheder som jeg følte kunne være med til at skabe en 

endnu mere spændende hverdag for ham. Trygheden betød 

dog alt, og viden og kompetence i det nuværende job var alt 

rigeligt.  

I en anden virksomhed havde en af mine dygtige sælgere po-

tentialet til at blive min efterfølger som regionschef, men her 

var det igen ikke lysten til at nå op på rangstigen, men mere 

trygheden i jobbet og de kunder som han jo kendte så godt, 

der betød mest for ham. Jeg synes personligt det var en skam, 

og jeg ærgrer mig faktisk over at jeg ikke dengang brugte mere 

tid på at coache og inspirere ham for at opnå dette. Når han 

havde succes, så oplevede jeg en helt anden type der var glad 

og inspirerende, og det var det der skulle være med til at ska-

be endnu flere succeser for ham.  
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Spydspidserne i frontlinjen 

En spydspids er den inspirerende type der kan få alle med sig, 

og som operativt skaber store resultater. Det er dem der efter-

lever egne værdier og er åbne, direkte og troværdige.  

Jeg har set utrolig mange mennesker der selv troede de var 

spydspidser, men efter min vurdering så var de meget langt 

derfra. Jeg har dog også set rigtig mange eksempler på medar-

bejdere som startede i den laveste del af midtergruppen og i 

dag sidder i gode stillinger med masser af succes og gode re-

sultater. Ikke fordi de er heldige, da de typer ofte ikke sidder 

lang tid på posten, men fordi de ved hårdt og fokuseret arbej-

de med sig selv og deres job har formået at blive spydspidser. 

De skaber tillid omkring sig, og de forstår sig på korrekt kom-

munikation der passer til dem de taler med.  

Det er f.eks. en af mine tidligere salgsdirektører der kunne 

begå sig på såvel lageret som på de bonede gulve, og alle gri-

nede og forstod hvad det hele drejede sig om. Det er dem der 

er keyplayers, det er dem der er med til at tage de rigtige be-

slutninger, og det er dem der forstår vigtigheden af den sam-

lede organisation og team, og som ikke blot kører deres eget 

løb hvilket desværre ofte er kendetegnende for mange korte-

revarende spydspidsforhold. Klassikeren er at eksempelvis de 

gode udviklere jo ofte ender som udviklingschefer da de før-

hen kunne levere resultaterne, men det er jo ikke det samme 

som at de er gode ledere. En velkendt problematik i rigtig 

mange virksomheder.  
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Man behøver ikke have fine titler for at være en spydspids. En 

spydspids er afdelingens bedste medarbejder, og de findes i 

alle afdelinger.  

 

Afhængigheden af de forskellige typer 

Det er vigtigt at forstå at en organisation har behov for alle 

kategorier af medarbejdere. Et fodboldhold kan jo ikke ude-

lukkende bestå af angribere eller forsvarsspillere. Der er jo 

nødt til at være en form for harmoni hvor der er en der passer 

målet, nogle der er forsvarere, dem der tager midten, og så 

dem der kan sparke fokuseret i mål. Og hvis der skal være fair 

play på holdet, så er det nok også bedst at have en træner 

eller dommer der kan overskue det hele, forudsige trusler og 

konsekvenser og sikre at strategien følges. Det er ikke så me-

get anderledes i en virksomhed eller for den sags skyld i et 

parforhold. Man siger altid at det er supergodt at to personer 

passer sammen. De har de samme aktiviteter, den samme 

humor og de samme holdninger, men hvor bliver det innovati-

ve og spændende så af når nu hverdagen senere melder sin 

ankomst? Det samme er gældende i selskabernes ledelser og 

organisationer. Der er nødt til at være forskelle for at give den 

nødvendige bredde og dermed sikre at alle holdets pladser er 

sammensat korrekt. 
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Forbedring af performance og succes 

Inden jeg beskriver modellen for din mulige performance-

forbedring, så vær opmærksom på at intet kommer uden foku-

seret og hårdt arbejde. Det er en generel holdning at der skal 

være en fornuftig balance mellem privatliv og arbejde. Det 

benægter jeg ikke, men ønsker man at forbedre sig hurtigt, 

effektivt og højne sine resultater, så skal der lægges hårdt ar-

bejde for dagen.  

Der er ofte en misforståelse af forskellen mellem negativ og 

positiv stress. Positiv stress virker på mig som adrenalinen til at 

flytte mig hurtigt fra a til b, mens negativ stress er det der de-

motiverer og ødelægger os alle. Med risiko for at støde kom-

petente stressforskere så er jeg personligt i bedst harmoni 

med positiv stress. Jeg får netop stress af at jeg ikke når det jeg 

sætter mig for. Jeg har set utallige eksempler på at medarbej-

dere i den lave ende eller midtergruppen ofte får negativ 

stress fordi de aldrig færdiggør deres arbejde og dermed ikke 

kan lægge det fra sig i tankerne. Problemerne bringes med 

hjem, og så er der ikke harmoni. Så hellere bruge den time 

ekstra der skal til, og få ryddet skrivebordet.  

Er du typen der ønsker at blive en succes, så accepter at der 

kræves en ekstra indsats, og at de gode og innovative tanker 

ofte fremdyrkes mens du laver andet end selve arbejdet. Det 

er ikke det samme som at du pludselig har stress. Hvis jeg kig-

ger på min nuværende arbejdstid, så er det en stor blanding 

hvor jeg ikke helt kan definere hvor meget tid og hvornår jeg 

egentlig har mine tanker på arbejdet. Til gengæld er jeg i total 
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balance, er konstant topmotiveret og kan derfor fortsætte 

med at lave gode resultater i mit arbejde og have en super 

balance i mit privatliv. Privatlivet kræver ligeledes en forvent-

ningsafstemning for at dette kan lade sig gøre, hvilket jeg be-

skriver i kapitlet om at tage springet.  

 

Modellen for din performanceforbedring  

Du kender det sikkert fra dig selv: Du fokuserer målrettet og 

struktureret, men alligevel bliver resultaterne ikke meget bed-

re. Det tror jeg vi alle har prøvet, og det medfører ofte en op-

givenhed der ikke fører til fortsat fokusering. Udfordringen 

ligger ofte i at man enten fokuserer på de forkerte ting, eller 

også isolerer man sit fokusområde og glemmer alle de andre 

ting der er fuldstændigt afhængige af det man fokuserer på. 

Jeg har utallige gange prøvet at favne for bredt, og det giver 

ofte ikke de rette resultater. Jo, måske på kort sigt, men aldrig 

på lang sigt. Ethvert succesfuldt menneske ved at 100 % fokus 

giver gode resultater, men det afhænger i meget høj grad af 

den måde fokuseringen håndteres på. Ikke at sammenligne 

med de mange succesfulde virksomheder der går på kompro-

mis med deres strategi – og dermed den fokus der skal være – 

og breder sig over alt for mange nye og uafprøvede områder 

der ofte medfører dårlige resultater eller virksomhedsluknin-

ger. Det samme gælder enkeltpersoner der mener de kan fav-

ne meget bredere og går væk fra deres fokusområde. I er-

hvervslivet har vi jo set masser af eksempler på dygtige er-

hvervsledere der smider deres formuer væk på projekter fordi 
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de ikke har fokus eller forstand på det, eller musikere der er 

superhotte i nuet, men deres succes får dem til at prøve kræf-

ter med nye veje og kunstformer, og så er succesen væk. 

Når jeg taler om din performanceforbedring, så er det den og 

ikke selve produktet eller området der skal i centrum og være 

fokusområde. Det er dig og dine egne faktorer der skal i fokus. 

Kommer dine egne faktorer i fuld harmoni, så vil produktet 

eller området medføre det ønskede output og dermed resulta-

tet. 

Jeg har arbejdet målrettet med tre faktorer og flyttet mig fra 

midtergruppen til en topperformer og spydspids på ganske 

kort tid. Jeg har fokuseret målrettet på de tre faktorer og gør 

det fortsat i mit arbejde og privatliv.  

Jeg er meget bevidst om at de tre faktorer skal være i fuld 

harmoni, og har jeg ikke fokus på alle tre, så daler mine resul-

tater. Jeg har i årevis introduceret denne model for mange af 

mine medarbejdere, og jeg har set rigtig mange af dem flytte 

sig markant på meget kort tid. 

Modellen går basalt set ud på at sikre følgende formel:  

Kompetence * Kvalitet * Kvantitet = Resultat 
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Din kompetence 

Din kompetence er det samme som din viden eller din frem-

træden. Jeg har for mange år siden konstateret at jeg ikke 

nødvendigvis behøver vide alt, men jeg ved også at hvis jeg 

ikke ved blot noget eller mindst det initiale af emnet, så er min 

kompetence lig nul.  

Udviser du manglende kompetence, så straffes du hårdt og 

med det samme af modparten. Udviser du kompetence, men 

din kompetence er påtaget, så giver det samme resultat. Det 

er at sammenligne med en hest. Hesten kan med det samme 

mærke hvis rytteren er nervøs eller bange, og hesten udnytter 

dette til ikke at lystre, eller den overtager styringen.  

Jeg stod for nylig i en større kuffertforretning på en rejse til 

Malaysia hvor de havde alle de rette mærker og ekspedienter-

ne udviste stor service og vilje til at hjælpe. Jeg fandt frem til 

den rette kuffert, og jeg skulle blot lige sikre mig at det var en 

”cabin size” så jeg kunne medtage den som håndbagage i fly-

veren. Ekspedienten vidste overhovedet ikke hvad ”cabin size” 

betød. Al den kompetence som hun tidligere havde udvist, 

faldt pladask til jorden, og jeg turde da under ingen omstæn-

digheder købe en kuffert af hende. Hvad med alt det andet 

hun havde sagt - hvordan skulle jeg tro på det? Og hendes 

manglende kompetence medførte straks at hun kom til at 

fremstå utroværdig hvilket medførte et mistet salg. 

Du skal arbejde målrettet med din kompetence i det felt du er. 

Alle har respekt for folk der ved hvad de taler om.  
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Jeg har i mange år beskæftiget mig inden for it-verdenen, og 

det er jo et bredt område hvor jeg naturligvis ikke ved alt. Jeg 

lærte meget hurtigt - da jeg mistede ordrer på min manglende 

kompetence - at sætte mig grundigt ind i såvel kunderne som 

de løsninger og produkter jeg talte om. Og det jeg ikke vidste 

noget om, der var jeg ærlig og sagde at der var min kompeten-

ce ikke fuldt dækkende, men jeg ville vende tilbage med kor-

rekt svar og løsningsmodel ved at anvende eksperter i organi-

sationen. 

Det er et faktum at vi alle ønsker at tale med folk der ved hvad 

de taler om, og gerne folk der har en bred kompetence. Det er 

inspirerende at møde denne type mennesker. Jeg oplever me-

get ofte ved sociale sammenkomster at der sidder en eller an-

den der blander sig i diskussioner hvor de burde havde holdt 

deres mund. Et godt råd er at har du ikke forstand på emnet, 

så hold mund, ellers virker det utroværdigt. 

Er du ansat i en butik, så sørg for at sætte dig grundigt ind i de 

varer som du sælger. Er du sælger, så uddan dig i dine salgs-

områder, udnyt internettet for informationer, og sikr dig at du 

ved præcis hvad dine konkurrenter kan. Tal aldrig dårligt om 

dine konkurrenter, men har du viden nok, så ved du også hvor 

dine fordele er så de kommer på bordet. Er du indkøber, så lad 

være med at være en bagklog, gammeldags indkøber, men 

skab tillid, og gå i konstruktiv dialog med din kompetence så 

du opnår det bedste resultat. Sagt med andre ord, sæt dig ind i 

det du har med at gøre så du har en høj kompetence.  




