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En opdagelsesrejse

hvor vi er guider,

men vi er alle sammen

kloge betragtere  
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Gøder det eller stinker det bare?

“communications 
that result from 
little to no 
concern for truth, 
evidence and/or 
established 
semantic, logical, 
systemic, or 
empirical 
knowledge.”
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Gøder det eller stinker det bare?

Hvis vrøvl og nonsens er oplevelsen, 

hvad er da grunden?

Hvis du ikke lyver, men folk oplever, at 

det er usandt og løgn, hvad er da 

grunden?

Eller opleves en urimelighed?

Vi kigger ikke på den bevidste løgn

eller røgslør med vrøvl/nonsens. 

Lad os tage tyren ved hornene!
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Hvis vrøvl og nonsens er oplevelsen, 

hvad er da grunden?

Hvis du ikke lyver, men folk oplever, at 

det er usandt og løgn, hvad er da 

grunden?

Eller opleves en urimelighed?

Vi kigger ikke på den bevidste løgn

eller røgslør med vrøvl/nonsens. 

Lad os tage tyren ved hornene!



Klaus Bakdal

Selvstændig organisationskonsulent og 
skribent.

Arbejder primært med undervisning af 
ledere, konflikter og baks i organisationer, 
og med filosofiske temaer og metoder. 

Oprindeligt uddannet cand.techn.soc. fra 
RUC, certificeret systemisk coach mv.

Rasmus Visby

Kommunikation, ledelse og master i 
organisationsudvikling. Certificeret i 
projektledelse, coaching og persontyper.

Erfaring fra DR, kommuner og alskens 
opgaver som selvstændig siden 2013. 

Arbejder primært med facilitering, 
ledelse og forandringer i organisationer. 
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• Pointer

• Erfaringer

• Kur

• Algoritme → Cocktail ?
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POLL 1

Hvem er I? Klik det af der matcher dig nogenlunde

1. Jeg er leder

2. Jeg er medarbejder

3. Jeg er selvstændig

4. Jeg er tillidsmand

5. Jeg har en sund holdning til mit arbejdsliv

6. Jeg får bullshit-kritik

7. Jeg synes alt for mange taler bullshit

8. Jeg anser mig som en fleksibel person

9. At bruge ordet bullshit er bullshit

10. Dette webinar bidrager til min professionelle rejse
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Pointe 1:

“Engang betød det faktisk
noget væsentligt”

Ekstrapolation fra ét fagligt felt 

til andre, kan skabe så mange 

betydninger eller medføre så

stor meningshorisont, at 

begrebet i egen ret går i

retning af bullshit
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“Engang betød det faktisk noget 
væsentligt”

Eksempler

Bæredygtig

Værdibaseret ledelse

Kvantespring

Agil
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”Engang betød det faktisk 
noget væsentligt” 

Oversæt, nuancer eller fravælg?
Afhænger af graden af allergi

Algoritme (cocktail) og kur
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Pointe 2:
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Mangfoldighed, rummelighed og transparens

Ønsker flere kvinder i ledelsen

Tager hensyn til enlige i fyringsrunden

Tomme pladser – årsag, virkning. Ser 

det ikke altid gennemført i praksis 

(positivisme) → Opleves som løgn!

Metaforer der ikke er fælles.

Fælles tredje: Vi afviser den 

logik der lægges for dagen, 

da den truer vores fællesskab!
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+ I frit fald. På toppen.

+ Konkurrere på markedspladsen

- Et godt indslag (golf)

- Den sorte svane i vores strategi

Tomme pladser – årsag, virkning. Ser 

det ikke altid gennemført i praksis 

(positivisme) → Opleves som løgn!

Metaforer der ikke er fælles.

Fælles tredje: Vi afviser den 

logik der lægges for dagen, 

da den truer vores fællesskab!



Pointe 2:
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Den ene Den anden

Fælles tredjeFælles tredje

Tomme pladser – årsag, virkning. Ser 

det ikke altid gennemført i praksis 

(positivisme) → Opleves som løgn!

Metaforer der ikke er fælles.

Fælles tredje: Vi afviser den 

logik der lægges for dagen, 

da den truer vores fællesskab!

Eksempel fra DR/Chr. Nissen:

• Mere underholdende og mindre 
afsenderorienteret (nonnen ud på 
markedspladsen)

• Tværmedielt arbejde og deling



Pause og skriv spørgsmål

Vi træder vande imens i tisser, 
ryger og slapper af

… eller snakker herinde.
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Algoritme (cocktail) og kur
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• Ser det ikke altid gennemført i praksis (positivisme, 

tomme pladser) → Opleves som løgn!

• Metaforer der ikke er fælles.

• Fælles tredje: Vi afviser den logik der lægges for 

dagen, da den truer vores fællesskab!

Opsøgende undren over andres logik og det 

legitime sprog. Test din kommunikation på en 

makker.



Pointe 3:

“Du vil godt være med i hulen, 
ikk’ Mulle?”

I kontekst af specifikke

faggrupper, brancher og 

organisationer, optræder der 

begreber man helst skal fremsige

som markør for, at man er en del 

af de indviede. Det bliver bullshit 

derved, at anvendelsen mere 

handler om afsenderens identitet

end om det, begrebet er begreb

for.
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“Du vil godt være med i hulen, 
ikk’ Mulle?”

Eksempler

Generelle eksempler er vanskelige, da 
denne pointe netop er situations-
specifik. Eksemplerne er hentet fra dele 
af organisationslivet, særligt i såkaldte
videns-organisationer

Robusthed/resiliens

Lande aftale

In between jobs

Fleksibel og forandringsparat

Stokastisk
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Algoritme (cocktail) og kur

“Du vil godt være med i hulen, 
ikk’ Mulle?”

Lad dig inspirere af sproget hos målgruppen.

Det målgruppen har hørt, er det man 
har kommunikeret.

Prøv i logen at blackliste logeord …
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Ord fra opslaget om dette webinar

Hvilke er værst – som I vil have lidt flere ord på?

POLL 2

1. Pseudoarbejde
2. Work-life-balance
3. Fake news

Forandringsparat
Agil
Robusthed
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POLL 3
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Hvor bullshitagtige har dagens oplægsholdere været?

• Hysterisk meget

• Ganske meget

• Tilpas og gødende

• Nærmest ikke

Afrunding!



Klaus Bakdal

Selvstændig organisationskonsulent og skribent.

Arbejder primært med undervisning af ledere, 
konflikter og baks i organisationer, og med 
filosofiske temaer og metoder. 

Oprindeligt uddannet cand.techn.soc. fra RUC, 
certificeret systemisk coach mv.

Rasmus Visby

Kommunikation, ledelse og master i 
organisationsudvikling. Certificeret i 
projektledelse, coaching og persontyper.

Erfaring fra DR, kommuner og alskens opgaver 
som selvstændig siden 2013. 

Arbejder primært med facilitering, ledelse og 
forandringer i organisationer. 
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Tak for i dag


