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HUSK OGSÅ VORES 
ANDRE UDGIVELSER

Læst af
mere end
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– og hvordan du undgår dem
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(du for alt i verden ikke må begå)

TJEKLISTE TIL BEDRE MAILS:
33 spørgsmål, du bør stille dig selv,

inden du trykker send
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FRIGIV 150 TIMER TIL DE 
VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
Her er et konservativt bud på, hvor meget tid en medarbejder, der modtager 25 mails om dagen, 
kan spare på et år, hvis de indser alvoren af deres adfærd og får redskaberne til at ændre den:    
150 timer.

Det er så vanvittigt højt et tal, at vi er nødt til at gentage det: 150 TIMER.
Hvad kunne en organisation udrette, hvis alle deres medarbejdere fik 150 timer mere om året? 

Hvor mange deadlines ville rent faktisk blive overholdt? Hvor meget ville det bidrage til arbejds- 
glæden? Hvor meget ville man kunne nedsætte medarbejdernes stress? Hvor mange gange kunne 
man tage i Zoologisk Have med sine børn?

EFFEKTIVISERING, RATIONALISERING OG PRODUKTIVITET
For tiden bliver der brugt uanede resurser på at omstrukturere, nedlægge og beskære. 
Konsekvenserne påvirker både organisationernes resultater og medarbejdernes psykiske tilstand.

Alligevel overser organisationerne og medarbejderne en helt oplagt og undervurderet mulighed, 
der bogstaveligt talt ligger lige foran næsen på dem: muligheden for at effektivisere deres 
mailkommunikation.

Her ligger et uudnyttet potentiale, der med solide videnskabelige belæg kan frigive tid til det 
væsentlige arbejde. 

Og det er forandring, der kan måles. 

Fordelene er for mange til at liste op her, men blandt dem tæller:
 • Større produktivitet
 • Større arbejdsglæde
 • Bedre beslutninger
 • Mindre stress.
  
Vi vil gerne bidrage til at udbrede redskaberne til, at du og din organisation kan få frigivet det 
enorme potentiale, der ligger i at tage håndteringen af mailkommunikationen alvorligt.  

Derfor får du her e-bogen, der forklarer dig, hvordan du kan frigive 150 timer mere om året. Vi 
fremlægger de videnskabeligt beviste konsekvenser, og du får vores testede og lavpraktiske 
metode til at gøre noget ved det.

For når du først rigtigt forstår konsekvenserne, så forstår du også, at du er nødt til at gøre noget. 

NU.

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Men inden vi kommer til redskaberne, så lad os lige vende tilbage til regnestykket, for måske er du  
noget skeptisk?

150 TIMER ER ET KONSERVATIVT BUD
Regnestykket med de 150 spildte timer tager udgangspunkt i forskning, der har undersøgt den 
spildtid, der er forbundet med at pendulere frem og tilbage mellem indbakken og andre opgaver. 
Altså spildtiden ved at tjekke og svare på mails, mens man er i gang med andet arbejde. I denne 
proces er der nemlig et markant spild:

“The time it takes the employees to recover from an email interrupt, and to return to their work at 
the same work rate at which they left it, was found to be on average 64 seconds.1” 

Det tager altså tid, når man skal vende tilbage til arbejdet, efter man har tjekket og eventuelt svaret 
på en mail. Både selve den fysiske tid, men endnu vigtigere den mentale tid, det tager at komme 
tilbage til opgaven på samme niveau, som da man forlod den.

Der er ikke noget, der tyder på, at vi bliver bedre til modarbejde denne pendulering, der har en stor 
del af skylden for, at vi spilder så meget tid. For vi er havnet i en situation, hvor vi er blevet 
afhængige af mails. 

Forsøg viser, at vi nærmest får et endorfinkick, hver gang vi tjekker vores mail, og at dette kick 
ansporer os til at prioritere indbakken frem for andre opgaver. Vi er nysgerrige og nervøse på 
samme tid. Er der sket noget?

Afhængigheden leder til øget pendulering. Penduleringen leder til øget tidsspilde og stress.  

Konsekvensen er, at alene den mentale proces at springe frem og tilbage mellem arbejdsopgaver 
stjæler minimum 25 minutter på en dag. Og så begynder de 150 timer om året at tone frem. 

Der er to grunde til, at vi kalder skønnet på de 150 timer for konservativt.

 1. Flere eksperter mener, at de 64 sekunder er groft undervurderede. Nogle går så højt som at sige 
     30 minutter, hvis man bliver løsrevet mentalt fra en opgave, man var fordybet i.

 2. Skønnet tager kun udgangspunkt i tidsspildet, der er forbundet med penduleringen. Og det er 
     kun en fjerdedel af problemet.

 

1: Breaking Bad Habits: The Negative Effect of Email and Instant Messaging on the Workplace. Research by Dr. Thomas Jackson, Ray 
Dawson, and Darren Wilson from Loughborough University UK

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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For hvis man virkelig vil nå det fulde potentiale på minimum 150 timer om året, bør man se på de 
tre andre discipliner i ligningen: 
  1. Den ineffektive mailhåndtering 
  2. Den formidlingsmæssige kvalitet af de mails, der bliver sendt  
  3. Muligheden for at strømline mailkommunikationen med en effektiv mailpolitik.

I denne e-bog forholder vi os til alle fire discipliner. 

Når vi sammenfatter konsekvenserne ved ikke at mestre de fire discipliner, så får vi et skræk- 
indjagende resultat:

Vi sidder passivt foran vores mailboks op imod 23 procent2 af vores arbejdsdag. Det er urimeligt. 
Det er dumt. Det er ineffektivt. Og det skal stoppes.

Derfor denne e-bog.

METODEN UD AF MORADSET
Over de næste sider vil vi tage dig gennem den fire-trins-proces, som vi bruger, når vi er ude for at 
effektivisere større organisationers mailkommunikation. Vi vil forsøge at dele så 
meget ud af vores viden, som vi kan i dette korte format. 

Vores metode har fire trin: TJEK – HÅNDTER – SKRIV – BESTEM:

1
2

3
4

TJEK
HÅNDTER SKRIV

BESTEM

2: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=985715

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV



08

1      TJEK MAKSIMALT DIN 
MAIL TRE GANGE OM DAGEN
Problem: Hver eneste gang du tjekker din mail, mens du er i gang med en opgave, smider du 
mellem 1 og 5 minutter ned i et stort, sort hul, fordi du afbryder dig selv midt i noget andet arbejde. 
Hvis du er som de fleste, så tjekker du mails, når de tikker ind. Regnestykket over dit tidsspilde kan 
hurtigt blive deprimerende. 

Løsning: Tjek maksimalt din mail tre gange om dagen.

Jeg tjekker ikke min mail hele tiden, tænker du måske, men det kan være, at det er tid til at 
revurdere den holdning, for forskning viser, at denne handling er så automatiseret og ubevidst, at vi 
slet ikke selv er klar over det. 

I et forskningsforsøg påstod deltagerne, at de tjekkede mails en gang i timen, men da forskerne 
overvågede dem, viste det sig, at de tjekkede den en gang hvert 5. minut!3 

Løsningen kan virke kontroversiel og svær at gå til. Men det er faktisk lige det modsatte. Den er 
simpel og effektiv.

Tjek maksimalt din mail tre gange om dagen. Gør det på definerede tidspunkter.

Den eneste hovedregel, der gælder her, er at vælge nogle tidspunkter spredt ud over dagen, så du 
sikrer dit samarbejde med dine kunder og kollegaer, fx klokken 10, 12 og 16.

Når du nedsætter antallet af gange, du tjekker mails, så nedsætter du tidsspildet, der er forbundet 
med at pendulere. Der vil vi gerne hen. Men vi vil også gerne lige knytte et par kommentarer til 
denne regel. 

TJEK ALDRIG MAILS SOM DET FØRSTE, NÅR DU MØDER IND
Det første tidspunkt, du vælger på dagen, er centralt. Her er der nemlig fare for at ramle ind i en 
klassiske dødssynd: at tjekke sin mail som det første, når man kommer ind på arbejde. 

Når du tjekker din mail som indledning på din arbejdsdag, gør du dig til slave af andres 
forespørgsler og opgaver. 

Denne adfærd trækker ofte lange slibrige spor gennem dagen. Pludselig kigger du op, og så er 
dagen ovre. Denne dag nåede du heller ikke det væsentlige.

På denne måde styrer hjælpemidlet dig. Du skal styre hjælpemidlet.

Planlæg i stedet din arbejdsdag, så du har minimum én fuld time til væsentligt arbejde, inden du 
kaster dig over mailen.

3: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327590ijhc2103_3

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Der er mange gode grunde til at følge dette simple råd. Her får du tre:
 1. Du sparer tid, fordi du arbejder i bundter og dermed nedbringer tiden, der er forbundet med at   
     pendulere.
 2. Du får mulighed for at fordybe dig i væsentlige opgaver, fordi du ikke reaktivt stiller dig til rådig- 
     hed for verden.
 3. Du har fuldt fokus på at skrive gode og effektive svar, når du så endelig skal svare på mails. 

VI ER IKKE SÅ VIGTIGE, SOM VI TROR
Bare rolig. Der sker ikke noget ved at nedsætte antallet af gange, du tjekker mails – ud over at du 
får langt mere tid til rådighed. 

Vi har mødt mange medarbejdere, der er tilbageholdende med at følge rådet. ’Man skal da kunne 
få fat på mig’, ’Hvad hvis der opstår en nødsituation’...

Så må de ringe!   Eller vente!  Eller møde op!
Du går jo også til møder, ikke? Du er jo også til frokost, ikke? Der er masser af tidspunkter, hvor du 
ikke er tilgængelig. Og der sker ikke noget. 

Én af de væsentligste stressfaktorer for den moderne medarbejder er manglen på kontrol over 
arbejdsdagen. Vejen ud af denne misere er at finde redskaber til at tage kontrollen tilbage. Rådet 
om at tjekke sin mail færre gange er det første simple skridt.

Dette simple skridt vil give dig et sted mellem 15 og 30 minutter ekstra om dagen.

Det var første trin mod at frigøre 150 timer. Det næste skridt i processen handler om, hvordan du 
håndterer de indkommende mails, så din indbakke bliver holdt nede, og du får prioriteret de rigtige 
opgaver. 

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV

VI BRUGER 23 % 
AF VORES 
ARBEJDSDAG PÅ 
AT BESVARE MAILS4

4: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=985715



“I don't believe in email. 
  I'm an old-fashioned girl. 
  I prefer calling and 
  hanging up.”
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2
      
      HÅNDTER DIN INDBAKKE
Problem: En (over)fyldt indbakke skaber flere store problemer for din evne til at præstere. 
 1. Den nedsætter produktiviteten.
 2. Den skaber mangel på overblik.
 3. Den fører til dårlige prioriteringer.
 4. Den medfører stress.

Hvis du derimod har et system for, hvordan du håndterer dine mails, kan du spare enorme mængder 
af tid, være på forkant med opgaverne og sikre dit psykologiske velbehag. En tom indbakke er – 
måske slået på stregen af et sovende barn – det mest beroligende syn, man kan tænke sig. 

Løsning: Hold din indbakke i bund med de 4 D’er (og 3 snusfornuftige råd).

DE 4 D’ER 
De 4 D’er er endnu et simpelt redskab, du kan bruge for at frigøre de 150 timer. Den tager udgangs- 
punkt i denne betragtning:

Der er 4 og kun 4 ting, du kan gøre med en mail (og sjovt nok begynder de alle med d...)

 1. Delete
     Du kan slette en mail.
 2. Delegate 
     Du kan videresende en mail. 
 3. Defer 
     Du kan lægge en mail til side. Enten i en mappe eller på en todoliste.
 4. Do it
     Du kan svare på en mail med det samme.

Ja, det er ikke raketvidenskab.

SÅDAN STYRER DU DIN INDBAKKE MED DE  4 D’ER
Når du arbejder dine mails igennem i en af de tre tidsblokke, du har sat af, behandler du hver mail 
efter et af de 4 D’er. 

Det er meget vigtigt, at du hele tiden holder dig følgende for øje: Du svarer kun mails med det 
samme (det 4. D), hvis du kan gøre det på under to minutter. Ellers lægger du dem til side på en 
liste (det 3. D), som du vender tilbage til, når du har processeret alle dine mails efter 
4-D-systemet. 

Reglen er: proces og systematik først, besvarelse bagefter.

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Den letteste måde er ofte at oprette en specifik mappe til de mails, der tager længere end to 
minutter at besvare (det 3. D).

Metoden er nu: Tag en mail ad gangen, og beslut dig for, hvilken af de 4 D’er den falder ind under. 
Træf valget. 

Fortsæt, til du har været gennem alle de indkomne mails. Det lyder omstændeligt, men det er det 
absolut ikke. Efter bare en smule øvelse vil du ikke bruge mere end 5-10 sekunder på at beslutte 
dig for, hvad du skal gøre med en mail.

Du skal altså fortsætte, til mailbakken er tom, uanset størrelsen (en ferieindbakke på 250 mails vil 
være i bund på under en time!). Du skal ikke nødvendigvis fortsætte, til alle relevante mails er 
besvaret, men der må ikke være nogen tilbage i selve indbakken, når du er færdig.

Hvis du bruger de 4 D’er systematisk på 30 mails, har du nu følgende resultat på mindre end fem 
minutter: 
 1. En tom og beroligende indbakke
 2. En liste over de mails, der kræver en besvarelse på over to minutter
 3. En masse slettede og videresendte mails væk fra dit bord og din opmærksomhed
 4. Et overblik.

Dernæst tager du så fat på den mappe, hvor du har gemt de mails, der kræver en besvarelse på 
over to minutter (det 3. D) og tager dem i prioriteret rækkefølge. 

I forbindelse med vores gratis e-kursus i personlig effektivitet lavede Morten denne video, som 
viser et kort eksempel på metoden i brug.

RENGØRING PÅ LOFTET
Grunden til, at denne metode har vist sig så effektiv i praksis, er, at vi instinktivt går i gang med at 
besvare en mail, så snart vi ser, at den er væsentlig. Konsekvensen er, at vi fortaber os i den uden 
at vide, hvad der ellers ligger og rumsterer i indbakken. Så bliver vi afbrudt, løber efter en anden 
opgave, alt imens indbakken vokser, og vi mister overblikket. 

Det er ligesom når, du vil lave hovedrengøring på loftet. Du har sat hele søndagen af, men efter fem 
minutter finder du et gammelt fotoalbum, og så kom du vist aldrig rigtig videre (men hold da kæft 
en frisure din far havde dengang) 

Først skaber du overblik og gør rent. Dernæst svarer du på de vigtige mails. 

På den måde er du også langt mere bevidst om, hvad du ikke nåede. Og for at have det godt med 
det, man ikke laver, skal man som minimum vide, hvad det er.
 

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV

http://www.bro-blog.dk/?page_id=820
http://www.bro-blog.dk/?page_id=535


13

Du vil opleve, at du ikke altid når igennem din liste over væsentlige mails, som kræver mere end to 
minutter. Fortvivl ikke, men fortsæt med de 4 D’er næste gang. Når du har processeret dine mails 
igen, har du endnu engang mulighed for at træffe de rigtige valg, fordi du konstant får genetableret 
dit overblik og dermed har mulighed for at foretage de rigtige prioriteringer. 

4-D-modellen tvinger dig altså ind i følgende cyklus:

Proces – overblik – prioritering – handling. Husk på, at de første trin i denne sekvens lyder meget 
tidskrævende, men reelt tager de ofte kun sekunder. 

Og det kan slet ikke måle sig med den tid, det tager, hvis du åbner din mailbakke ofte og svarer 
usystematisk.

DET ER FINT NOK ...
Men jeg har været en mailmarskandiser i flere år, og min indbakke er på over 2000 mails, tænker 
du måske.

Det er der en nem løsning på.

Marker alle de 2000 mails, og flyt dem over i en mappe, du kalder ’Dengang jeg var mail- 
marskandiser’. Så er de ikke væk, og du kan gå over til dem, når du har brug for dem. Samtidig kan 
du på denne måde begynde forfra med en tom indbakke og træne metoden uden at skulle forholde 
dig til hele dit rodede arkiv.

Gør det nu!
 

Og så lige et par snusfornuftige råd:

1. MELD DIG FRA NYHEDSBREVE OG ANDRE FORSTYRRELSER
Du læser dem ikke, så meld dig fra. Nu. Hvis det er så vigtigt, så sørg for at få dem på din private 
mail, så de ikke kæmper for meget om din opmærksomhed på arbejdet. 

2. SEND. FÆRRE. MAILS
Her er lidt simpel matematik til dig: Jo færre mails, du sender, desto færre mails får du.

3. RING!
Folk trækker altid lidt overbærende på skuldrene af dette råd, men mailen er rigtig dårlig til mange 
typer af information. En kompleks sag, der vil tage 4-5 misforståelser og 17 udvekslinger af mails 
frem og tilbage, kan oftest løses i telefonen på 10 minutter. Ring.

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Hvis du følger de konkrete teknikker, vi har gjort rede for, så vil du spare tid. Masser af tid.

Men du kan jo ikke styre, om folk besvarer dine mails hurtigt og effektivt. Eller vent. Det kan du 
faktisk. Og det er tredje element i ligningen.

VI LYVER 50 % MERE
I MAILS END PÅ PAPIR5

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV

5: http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/a0018627



“If E-mail had been around 
 before the telephone was 
 invented people would have 
 said ’hey, forget e-mail - with 
 this new telephone invention 
 I can actually talk to people’”
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3      SKRIV MAILS, DER BLIVER 
LÆST – OG BESVARET
Problem: Vi skriver for dårlige og ineffektive mails. Undersøgelser viser, at tonefaldet misforstås i 
44 % af alle mails6, at 70 % mener, at de får irrelevante mails7, og at lange og uklare mails ofte ikke 
bliver besvaret8.

Det betyder dobbeltarbejde og tidsspilde, når vi skal udrede spørgsmål, afkode ønsker, rykke for 
svar og opklare misforståelser.  

Løsning: Skriv mails, der bliver besvaret ved at sørge for:
 • at de er klare
 • at de er direkte
 • at de har en tydelig handlingsanvisning. 

Her får du 7 konkrete skriveråd, der skaber effektive mails.

1. CALL TO ACTION
Der findes grundlæggende tre typer af mails: dem, der giver information, dem, der beder om 
information, og dem, der kræver handling. 

Din læser må ikke være i tvivl om, hvilken type mail han eller hun er i gang med at læse, og hvad 
mailen forventer. Hver gang du skriver en mail, skal du derfor tjekke den for det, der i 
reklameverdenen hedder Call To Action – på dansk en handlingsanvisning.

Hvad forventer du, at din læser skal gøre? Skriv det helt eksplicit, og sørg for, at 
handlingsanvisningerne ikke ligger gemt midt i afsnit tre. Handlingsanvisningen skal have sin helt 
egen linje. Gerne både i indledningen og i afslutningen. 

2. KOM TIL SAGEN
Når du ved, hvad du vil opnå, så skriv det med det samme. 

Lad være med at indlede mailen med en lang forklaring på, hvorfor du skriver. Det er fristende, for 
vi er jo høflige mennesker, der gerne vil begrunde, hvorfor vi forstyrrer. Eller vi er bekymrede for, at 
modtageren ikke forstår budskabet, hvis baggrunden ikke er forklaret. 

Men du er ikke i gang med at skrive en krimi. Afslør plottet med det samme, og kom med 
baggrunde og forklaringer bagefter.

Sæt den ramme for dig selv, at din læser skal kunne afkode mailens egentlige budskab på en 
smartphone. Det betyder i praksis, at du maksimalt har to linjer til at komme til sagen.

6: http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-3514.89.6.925
7: http://siliconrepublic.com/strategy/item/17659-irrelevant-emails-overwhelm
8: http://www.43folders.com/2005/09/19/writing-sensible-email-messages

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Og tænk så lige over, hvor rart det ville være at arbejde i en organisation, hvor budskabet i alle 
mails stod klart efter to linjer. 

3. LAV EN LÆSEVEJLEDNING
Hvis du ikke kan holde mailen på nogle få linjer, er det vigtigt, at du disponerer mailen klart.

Lige så snart du skriver mere end et afsnit eller to, så lav det, man kalder en læsevejledning. En 
læsevejledning er en kort sætning, der forklarer, hvad læseren kan forvente.

’Jeg har tre spørgsmål’
’Du skal sende mig fire dokumenter’

På denne måde sikrer du, at læseren rent faktisk leder efter de tre spørgsmål og sender de fire 
tekster. Samtidig betyder din pædagogiske struktur, at du gør det let for dem at svare korrekt og 
hurtigt på din mail. Og de mails, der er lette at besvare, bliver besvaret hurtigst.

4. SKAB ET LÆSEVENLIGT LAYOUT
Uanset om du skriver bedre end Karen Blixen, er der INGEN, der læser dine mails, hvis de ligner 
en betonmur af tegn.

Brug klare underoverskrifter og punktopstillinger. Skab luft ved at lave indryk. Det er dit ansvar at 
dirigere din læser igennem teksten og undgå, at vigtige pointer går tabt.

5. UNDERVURDER ALDRIG EMNEFELTET
Når din mail lander i en fyldt indbakke, udbryder der en formidlingsmæssig borgerkrig om din 
læsers opmærksomhed.

Derfor skal du bruge ekstra tid på et præcist og relevant udfyldt emnefelt. Og nej, ’VIGTIGT!’ og  
’HASTER’ er ikke præcise emnefelter. Det er det nok for dig, for det haster for dig. Men din 
modtager har måske otte mails i indbakken med emnefelter med samme overskrift – og så har de 
ikke en chance for at vurdere og prioritere mellem dem. 

Chancen for, at din mail bliver klaret først, er størst, hvis der i stedet står: ’Har du hørt fra Kim 
angående ny deadline?’ eller ’Nicholas begynder i morgen – har du opgaver til ham?’.

6. HUSK HYGGEN
Når tonen i 44 % af alle mails misforstås, er det, fordi tonefald, mimik og gestik mangler, når 
mailen lander i indbakken. Læseren har kun dine ord at forholde sig til, og det er derfor vigtigt med 
nogle sproglige markeringer af, hvordan din besked skal forstås. 

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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Et godt trick i mailkommunikation er at være ydmyg, dvs. bruge nedtoninger som 

’Har du haft tid til..’, 
’Kunne du lokkes til …’, 
’Det ville være en stor hjælp, hvis …’. 

Det er nøjagtig de samme høflighedsmekanismer, vi bruger ansigt til ansigt, når vi skal have andre 
til at gøre noget for os. 

Under alle omstændigheder kan du holde dig til denne regel. Begynd høfligt, afslut høfligt, og 
undervurder aldrig noget så banalt som standardiserede indledninger som ’hej x’ eller ’kære y’ og 
afslutninger som ’venlig hilsen’.

Høflighedsøvelsen skal naturligvis ikke overtage budskabet. Det kan være så simpelt som: ’Tak for 
et godt møde og jeg ser frem til at høre fra dig’. 

7. HUSK SKÆRMENS BEGRÆNSNINGER
Forestil dig, at du åbner en mail, der svarer til to eller tre A4-sider. Trætheden melder sig, inden 
man overhovedet er gået i gang med at læse. 

En god tommelfingerregel er derfor, at din mail ikke må fylde så meget, at modtageren skal scrolle 
for at læse mailen. 

Og når du skriver, skal du i øvrigt have i baghovedet, at din modtagers øjne ofte bevæger sig hen 
over skærmen i et F-mønster9. 

Man har målt, at øjnene hos de fleste hviler længst tid i øverste venstre hjørne og at særlig det 
nederste højre hjørne stort set ikke bliver set. Det er en anden – og god – grund til, at man ikke 
skal vente med sit budskab for lang tid. Det bliver ikke læst!

VILLE DU BRUGE ET FRIMÆRKE?
Den mest effektive mail er typisk den, der ikke bliver sendt. Prøv at udfordre dig selv på, om det 
overhovedet er nødvendigt at forstyrre din kollega, samarbejdspartner eller kunde.

Hvordan man skriver gode mails, kunne man skrive en hel bog om. Men her fik du de vigtigste 
pointer, og hvis du begynder at bruge dem, vil du opleve resultater. Resultater, der kan tage dig ud 
over de 150 timer. 

Flere skriveråd: ’Universelle skrivetips: Gode råd til bedre tekster’

9: http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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4      BESTEM JER FOR 
EN MAILPOLITIK
Problem: Flere af rådene finder kun sit fulde potentiale, hvis dine kollegaer efterlever dem. Dine 
kollegaer skal gøre det samme som dig, men hvordan sikrer man sig det?

Løsning: Enhver organisation eller virksomhed har brug for en mailpolitik, der bestemmer den 
måde, I bruger mailen på. Vel at mærke en mailpolitik, hvis fremmeste formål ikke at blive brugt til 
at tørre kaffe op med, når du kollapser af træthed midt i et møde og tackler koppen med 
pandebrasken. 

Kvaliteten af mailkommunikationen hænger uløseligt sammen med, hvad de ’andre’ gør. Det nytter 
ikke noget at kunne håndtere sine mails fornuftigt, hvis man bliver tæppebombet med lange, 
ulæselige mails. Hvis man bliver cc’et på en masse ligegyldigheder, eller hvis der opstår 
misforståelser, fordi man ikke behersker genren.

Derfor skal der nedsættes retningslinjer for, hvordan I i fællesskab vil nå de 150 timer. 

Hvad der skal stå i mailpolitikken, varierer naturligvis fra virksomhed til virksomhed, men der er i 
hvert fald syv væsentlige spørgsmål, I som minimum skal tage stilling til, når det gælder en 
mailpolitik.

1. HVOR HYPPIGT SKAL VI TJEKKE VORES INDBAKKE? 
I kender vores holdning. Men for at det skal lykkes, kræver det jo, at kollegerne er med på vognen. 
Ellers kan du i hvert fald ende med ofte at støde på ’har du ikke fået min mail?’, eller den 
velmenende kollega, der møder op ved skrivebordet med en ’jeg har lige sendt dig en mail’.

2. HVORNÅR SKAL VI GRIBE TIL ANDRE KOMMUNIKATIONSFORMER END MAILEN?
Vi har allerede været inde på, at telefonen ofte kan være et langt mere effektivt redskab end 
mailen. I bør i organisationen tage stilling til, hvilke opgaver der kræver andre kommunikations- 
former end mailen.

3. SKAL VI SÆTTE BEGRÆNSNINGER PÅ ANTALLET AF MODTAGERE AF EN MAIL ELLER AF 
DENS KOPIER?
I bør sigte efter en kultur, der sikrer, at man ikke sender mails til flere ad gangen. Det er en svær 
øvelse, men gevinsten er stor.

4. ER EN KOPI AF EN MAIL KUN ET TILBUD OM INFORMATION? ELLER KAN MAN FORVENTE, AT 
MODTAGEREN REAGERER OG EVT. HANDLER PÅ KOPIEN?
Cc-feltet bliver misbrugt til alverdens ting. Og når vi er ude hos virksomheder, er det altid en 
interessant diskussion at tage, fordi medarbejderne grundlæggende er meget uenige om, hvad det 
er til for. 

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV

http://www.bro-blog.dk/?p=3241


21

SÅDAN SER 50 % AF DANSKERNE UD, NÅR 
DE FÅR EN SMILEY:

SÅDAN SER DE RESTERENDE 50 % UD:

5. MÅ VI BRUGE MARKERINGEN AF PRIORITET I VORES MAILS? OG HVAD BETYDER DET? 
Det er ofte en unode at prioritere for andre, og det er det, man gør, når man sætter røde flag i sin 
mail. Der kan hurtigt gå Peter og Ulven i den, så sørg for at få diskuteret, hvad der kvalificerer til at 
være en ’haster’.

6. ER DET I ORDEN AT BRUGE SMILEYS, STORE BOGSTAVER, UDRÅBSTEGN OG LIGNENDE?
Her kommer sindene ofte i kog, og derfor er det IKKE en petitesse, hvordan I forholder jer til fx 
smileys. Nogle synes, de er uundværlige. Andre synes, det er fandens værk. Forhold jer til, hvor I 
vil placere jer.

7. HVORDAN SIKRER VI OS, AT MAILPOLITIKKEN BLIVER EFTERLEVET? 
Dette er måske det sværeste og samtidig mest nedprioriterede spørgsmål. Vil I måle på den? Vil I 
have et ambassadørkorps? Vil I skrive om det i personalebladet? Vil I udnævne månedens 
skribent? I er nødt til at være kreative. 

FRIGIV 150 TIMER TIL DE VÆSENTLIGE TING I DIT LIV
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HAR I BRUG FOR HJÆLP?

Morten Münster 
morten@bro-kommunikation.dk
40805108

Vi sparrer naturligvis gerne med jer om jeres 150 timer. For selvom mange af principperne kan 
bruges med det samme, støder man i praksis uvægerligt på udfordringer, som dette format ikke 
tillader os at gå i dybden med.

 1. Hvordan måler vi på effekten? 
 2. Hvordan lærer vi at mestre disciplinerne? 
 3. Hvilke indvendinger skal vi være opmærksomme på fra kollegaer og medarbejdere? 
 4. Hvordan sikrer vi os, at principperne rent faktisk bliver fulgt? 
 5. Og ikke mindst: Hvordan målretter vi metoden til at passe i vores organisation, hvor flere 
     fænomener i vores hverdag modarbejder den oplagte ambition om at gøre noget ved det?

Det har vi et ret konkret bud på, for vi har gjort det før.
 • Vi ved, hvordan man kan måle reel effekt af indsatsen.
 • Vi har undervist hundredvis af medarbejdere i 4-D-metoden og mailhåndtering.
 • Vi har været skribenter og rådgivere på flere mailpolitikker.
 • Vores kernekompetence er forankring af adfærdsændringer.

Her er nogle af de organisationer, hvor vi har arbejdet med at finde de 150 timer gennem formid- 
ling og effektivitet.

Så ring til os, eller send en mail, så tager vi en snak om, hvordan I får frigivet 150 timer pr. 
medarbejder i jeres organisation. 

Venlig hilsen

Anne Riber Jarvad                  
anneriber@bro-kommunikation.dk
40805102
 

&
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