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”Hvis jeg havde haft mere tid,
ville jeg have  

skrevet et kortere brev. 
_

–  B L A I S E  P A S C A L ,  1 6 5 7
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STØJENS PRIS

Forestil dig, at bogen her var skrevet uden mellemrum. Du 
ville ganske vist være i stand til at afkode ordene,

mendetville kræverigtigmegetafdin op mærk som hed

og dermed værdi fuldkogni tiv bånd bredde som kunne

have været brugt bedre.

Ud fra denne logik kan man argumentere for, at: 

et møde uden stilhed  

er som en skrivemaskine  

uden mellemrumstast.

Det er selvfølgelig en stærk overdrivelse at sammenligne mang-
lende stilhed i møder med et defekt kommunikationsredskab. 
Men har du ikke prøvet at sidde i møder og samtaler, hvor 
ordene kører i en lind strøm og danner et støjende lydtæppe? 

Det er ikke optimalt, hvis du ønsker de bedste arbejdsbe-
tingelser for din hjerne og dine medarbejdere. Slet ikke, hvis 
andre skal høre og huske dine ord. For at forstå nødvendig- 
heden af mellemrummet må vi derfor se nærmere på, hvad støj 
er.

Ifølge Miljøministeriet er støj defineret som uønsket lyd, 
men vi kan også opleve mental støj, digital støj og visuel støj. 
Den Danske Ordbog udvider endda begrebet til ”noget der 
forstyrrer, forvirrer, skaber uorden el.lign.” 
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Støj er en subjektiv oplevelse. For eksempel kan guitarrock 
være larm for den ene mand, men sød musik i den anden 
mands ører. Ikke desto mindre udråber WHO støj til at være 
den andenstørste forureningskilde efter luftforurening. Her er 
trafikstøj den største synder, og omkostningerne alene i Europa 
løber op i omkring 30 milliarder euro årligt – altså rundt reg-
net 225.000.000.000 kroner. Støj stresser vores krop, forstyr-
rer vores tanker og ødelægger vores søvn. Og det i en sådan 
grad, at vi bliver syge og dør af det. En rapport fra Det Euro-
pæiske Miljøagentur anslår, at 12.000 mennesker i Europa dør 
for tidligt som følge af støj. 

Meget af støjen kan vi ikke gøre noget ved. Du kan ikke lige 
flytte en lufthavn eller bede bilerne køre lidt langsommere på 
motorvejen ude bag din køkkenhave. Det kan også være svært 
at slukke for den mentale støj. Selvom tusindvis af forsknings-
resultater har påvist de gavnlige effekter af meditation og 
mindfulness, er mange mennesker aldrig kommet med på vog-
nen. Eller også er de faldet af den igen i en travl hverdag. Et 
skræmmende stort antal mennesker kan åbenbart ikke finde ti 
minutter i løbet af dagen til at fokusere på åndedrættet eller 
lade tankerne passere som skyer på himlen. Måske på grund af 
den stigende digitale støj, vi også oplever. Alle fristelserne, der 
lokker i form af likes, mails og blinkende notifikationer. 

Den kommunikative støj er derimod lidt nemmere at redu-
cere. Her kan vi nemlig komme rigtig langt ved at lukke mund- 
en. Og da arbejdslivet for mange af os består af møder, er det 
et godt sted at starte. Det har samtidig den fordel, at vi kan 
begrænse de enorme økonomiske og menneskelige omkost-
ninger, der er forbundet med mødeaktivitet. Dem kommer jeg 
ind på lidt senere.
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SAMTALE FREMMER IKKE ALTID FORSTÅELSEN

Det er i virkeligheden ikke særligt interessant at tale om mø-
der. De fleste vil formentlig hellere bruge tiden på at tale om 
”rigtige” emner som bæredygtighed, digitalisering, foran-
dringsledelse, klimakrise, kommunalpolitik og andre store ud-
fordringer, der har betydning for vores fremtid (okay, kommu-
nalpolitik er måske ikke så eksotisk, men du forstår pointen). 
Uanset hvad du og din virksomhed beskæftiger jer med, så vil 
I holde møder om det. Og en ufravigelig regel i møder er, at 
man taler sammen. Det er i vores samtaler, vi skaber resultater. 
Det er her, vi udveksler tanker, ideer og viden. Det er i de gode 
samtaler, vi bliver klogere, inspirerer hinanden og opbygger 
tillid. Derfor er samtaler grundlaget for god ledelse og fungerer 
som limen i enhver organisation – fra den lokale fodboldklub 
til FN. 

I 1990’erne lancerede et mobilselskab reklamesloganet 
”Samtale fremmer forståelsen”. De havde så stor succes med 
kampagnen, at mange i dag har glemt det oprindelige ord-
sprog. Kan du huske det? ”Overdrivelse fremmer forståelsen”. 
Paradoksalt nok er det ofte overdrivelse, der ødelægger vores 
møder. Vi overdriver nemlig ordmængden, og mange samtaler 
ender derfor med for meget ”tale” og for lidt ”sam”. 

Måske kan det være noget af forklaringen på, hvorfor mø-
der får bundkarakterer i utallige undersøgelser verden over. 
Det er for eksempel ikke enestående, når fire ud af fem ledere 
oplever spildtid i deres møder ifølge en undersøgelse fra Vækst-
hus for Ledelse. Samme mønster gentager sig, når CA – a-kas-
sen for akademikere og højtuddannede – tager pulsen på mø-
dekulturen blandt deres medlemmer. Her er der hele 9 ud af 
10, der går til møder, som de opfatter som spild af tid. Og da 
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den danske interesseorganisation Lederne i 2017 foretog en 
analyse blandt 1.847 ledere, vurderede kun en fjerdedel, at ud-
byttet af møder harmonerede med de ressourcer, der blev brugt 
på dem. 

Tendensen til ineffektive møder er langtfra kun et dansk 
fænomen. I en undersøgelse fra University of Northern Caro-
lina svarer 71 procent af de adspurgte ledere, at deres møder er 
uproduktive. Og måske endnu mere sørgeligt vurderer 62 pro-
cent af lederne, at deres møder ikke udnytter muligheden for 
at bringe deres team tættere sammen. Et groft estimat fra den 
internationale mødeplatform Doodle indikerer da også, at 
amerikanske virksomheder tabte 16 milliarder timer på me-
ningsløse møder i 2019. 

Tiden er det dyrebareste, vi har. Derfor er det interessant, at 
vi tillader at spilde så meget af den på møder. Især når der fin-
des så mange fornuftige råd til, hvordan man leder effektive og 
meningsgivende møder. Det måske bedste tip er, at du aldrig 
skal invitere til et møde, hvis du lige så godt kunne informere 
via en mail. At mange mødeledere ikke har fanget det, kan 
bevidnes på nettet, hvor det er blevet en hel industri at sælge 
t-shirts og kaffekrus til folk, der har overlevet møder, som 
kunne have været undgået.

Men lad os sige, at mødet ikke kan undgås. Hvad skal der 
så til for at udnytte alles tid så optimalt som muligt? Der er 
som sagt mange gode råd, såsom at udsende en klar agenda, 
starte til tiden og sikre, at alle kommer til orde. Og hvis du 
følger dem, vil det resultere i, at hver mødedeltager ankommer 
forberedt. At alle har respekt for den udgiftstunge mødetid og 
hinanden. At alle formulerer sig kort og præcist. Og at de lyt-
ter aktivt og opmærksomt, når andre taler. Eller hvad? 
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Virkeligheden har det med at udfolde sig langt fra vores drøm-
mescenarier og gode intentioner. Derfor befinder de fleste 
mennesker sig ofte i mødelokaler eller onlinemøder, hvor:

  ingen har læst agendaen 
  der slet ikke er en agenda
  der er spredt opmærksomhed
  folk tjekker mobil, mails m.m. 
  mange taler mere, end de lytter. 

På disse møder er der sjældent tid til eftertanke. Vi misforstår 
nemt hinanden og har svært ved at træffe beslutninger. Derfor 
går møderne ofte over tid, og hvis vi alligevel ikke når det, vi 
skal, sætter vi bare et nyt møde i kalenderen. Det er en ond 
cirkel, som skaber mere støj og mindre mening i vores arbejds-
liv. Men måske kan vi ikke høre meningen for bare ord? Uan-
set hvordan vi vender og drejer vores møder, er der nemlig én 
fællesnævner, der går igen. Snakken. Den konstante ordstrøm, 
der fylder så meget, at samtale ikke længere fremmer forståel-
sen, men spænder ben for den. Lad os kigge på et simpelt reg-
nestykke, der sætter mængden af ord i perspektiv.

REPTILHJERNEN LEDER MØDET
Inden for sprogforskning siger man, at vi mennesker taler med 
omkring 150 ord i minuttet. Det er selvfølgelig et generaliseret 
estimat. Tag en sludder med en australsk aboriginal eller en 
finsk landmand, og du vil sandsynligvis ikke engang ramme de 
100 ord. Omvendt kan en amerikansk radiovært maskinge-
værsnakke sig igennem en udsendelse med over 200 ord per 
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”Vores mødekultur er  
som en centrifuge  

med 1.600 omdrejninger  
i minuttet.
_

–  L E D E R  I  G L O B A L  M E D I C I N A L V I R K S O M H E D
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minut. Der er også forskel på, hvor hurtigt du taler, alt efter 
hvor begejstret, træt eller beruset du er. Men for nemheds 
skyld så lad os her arbejde med ideen om, at dine professio-
nelle møder forløber med 150 ord i minuttet. Vi kan nu op-
stille følgende hypotetiske scenarie: 

Forestil dig, at du sidder til et møde med dine kolleger. I 
taler med 150 ord i minuttet, mens I videndeler og drøfter 
aktuelle udfordringer. Mødet varer præcis den time, der er af-
sat i Outlook, fra kl. 10.00 til 11.00. I taler altså med 60 mi-
nutter x 150 ord, hvilket bliver til ikke mindre end 9.000 ord 
i timen. Spørgsmålet er nu, om 9.000 ord er meget eller lidt? 

Hvis du skulle læse dig igennem en akademisk afhandling, 
ville du efter cirka 22,5 tætskrevne A4-sider have læst 9.000 
ord. Det er måske ikke så meget i forhold til en god, lang ro-
man. Men forestil dig nu, at du skal lede det føromtalte afde-
lingsmøde. 

I er udfordret af stigende kompleksitet, støj og distraktio-
ner. Det er blevet svært at koncentrere sig om sit arbejde, træffe 
beslutninger og trække vejret. Flere af dine pressede kolleger er 
lige kommet løbende fra et andet møde. En bunke opgaver 
venter dem på deres skrivebord, når mødet her er færdigt. Hvis 
de da ikke lige skal videre til et nyt møde. Deres kognitive sy-
stem er allerede på overarbejde. Og nu beder du dem så om at 
forholde sig til en ny mængde informationer svarende til 22,5 
akademiske A4-sider. 

Man kan derfor argumentere for, at det er lige i overkanten 
at fylde 9.000 ord i hovedet på dine kolleger eller medarbej-
dere nu. Adfærdsforskning har efterhånden gjort det til almen 
viden, hvor usmart det er, når vores kognitive system er under 
pres. Det er her, vi ryger direkte i reptilhjernen, bliver irratio-
nelle og begår fejl. 
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Den nobelprisvindende psykolog og økonom Daniel Kahne-
man har i utallige forsøg påvist, at mennesker, der er kognitivt 
overbelastede, er mere tilbøjelige til at træffe egoistiske og 
overfladiske beslutninger i sociale sammenhænge. Det er ikke 
en god cocktail, når vi skal samarbejde, holde vigtige møder og 
træffe bæredygtige beslutninger. 

Men det bliver værre endnu. Det er nemlig ikke kun mæng-
den af ord i vores møder, der er et problem. Vi bør også sætte 
spørgsmålstegn ved kvaliteten af ordene. 

UREDIGEREDE MØDER
Når du læser 22,5 tætskrevne sider i en akademisk afhandling, 
har forfatteren sandsynligvis skrevet mange flere ord, som er 
blevet redigeret og fravalgt. Du skal heldigvis kun forholde dig 
til de ord, som har overlevet en lang og gennemtænkt proces 
fra første udkast til færdigt manuskript. 

Men hvor redigerede er jeres ord egentlig på det ugentlige 
afdelingsmøde? Hvis I følger den gængse norm for mødeafhold- 
else, vil I have talt, fra mødet starter, og indtil I forlader møde-
lokalet. I har med andre ord ikke haft tid til at redigere jeres 
ord på noget tidspunkt i mødet. Det er ren kladde. 

Selvfølgelig har det en værdi at tænke højt sammen med 
andre. Og mange af os forstår først os selv, når vi sætter ord på 
vores tanker. Bare spørg den erfarne psykolog eller terapeut, 
der forstår at grave efter guldet i klientens kladdesnak. Mange 
kreative ideer kommer også i et virvar af ord. Pludselig bliver 
der sagt noget, der rammer hovedet på sømmet og starter en 
associationsrejse. Derfor bør der også være plads til møder, 
hvor I har god tid til at følge indfald og bevæge jer ud ad spænd- 
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ende sidespor. Men hvad med alle de gange, I skal nå igennem 
en agenda og ikke har ubegrænset tid til rådighed? Og hvor der 
skal skabes et overblik, før en beslutning kan træffes? Overvej 
et øjeblik, hvor meget kompleksitet du selv bidrager til ved at 
fylde møder med mellemregninger, som kunne have været re-
digeret, inden de kom ud af munden på dig. 

Har du nogensinde fået et spørgsmål, du ikke straks kunne 
svare på, hvorfor du har talt ud ad flere tangenter, mens du 
febrilsk har ledt efter svaret? 

(Her må du godt tænke dig om, inden du svarer).
Med en mødenorm, der dikterer konstant tale, er det virke-

ligheden for de fleste. Professionelle møder er generelt fyldt til 
bristepunktet med ord, der kunne have været sparet, hvis man 
havde gjort stilhed til en grundværdi. Noget, vi aktivt og helt 
acceptabelt kan anvende i samspil med vores ord. 

Det er dog stadig de færreste arbejdspladser, der arbejder 
strategisk med stilheden. Som jeg kommer ind på senere, bety-
der det, at mange af os vil gå langt for at undgå den. 

Kender du følelsen af at ”koble fra” i møder? Det var et re-
torisk spørgsmål. Alle mennesker gør det. Det er din hjernes 
automatiske undvigemanøvre. Den gør det for ikke at drukne 
i overkommunikation. For at restituere og bearbejde indryk. 
På samme måde, som når den sover cirka otte timer hver nat 
for at være klar næste dag. Det er smart nok af hjernen, men 
ikke så smart for den virksomhed eller de skatteydere, der be-
taler for din tilstedeværelse på mødet, mens du er snakmat.
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SNAKMAT 
[adjektiv]

Betydninger: Når alle del-
tagere i et møde har tabt, 
fordi der er blevet snakket 
for meget. Når ordmængden 
er omvendt proportional 
med meningen. Når vores 
hjerner giver op, og ingen 
hører efter længere.  

_
E K S E M P L E R : 

- At være snakmat i hovedet.  
- Efter en dag med møder er        
   jeg totalt snakmat.
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TALETID ER PENGE
Når man tænker på, hvor meget liv der bruges på dårlige mø-
der, er det påfaldende, hvor lidt der gøres for at forbedre dem. 
Har vi virkelig ikke større respekt for vores tid, trivsel og men-
tale overskud?

Vi mennesker har det med at ignorere det åbenlyse, såsom 
at gulerødder er sundere end cigaretter, motion er bedre end at 
ligge på sofaen, og at vi lærer mere ved at lytte end at tale. Men 
der er en ting, vi altid har fokus på. Og det er penge. Så lad 
mig inddrage den vinkel og argumentere for, at snak støjer på 
bundlinjen.

I året 1748 skrev Benjamin Franklin de berømte ord: 

Tid er penge.

Nogle filosoffer vil her påstå, at tid slet ikke eksisterer, men det 
ville betyde, at penge heller ikke eksisterer. Og den er svær at 
sluge for os, der har siddet med budgetansvar og udbetaling  
af lønninger. Især når pengene går til mennesker, der går til 
møder.

Vi kan derfor konkretisere talemåden og konstatere, at: 

Taletid er penge.

Alexander Kjerulf, der er ekspert i arbejdsglæde og forfatter til 
bogen Happy Hour fra 8 til 16, giver på sin hjemmeside tre 
hypotetiske regnestykker, som skærer omkostningerne ud i 
genbrugspap: 
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En mellemstor revisionsvirksomhed med 100 

medarbejdere, der holder 3 møder per uge af en 

times varighed, bruger cirka 4 millioner kroner om 

året på møder.

En dansk kommune med 2.500 medarbejdere, der 

hver går til 2 møder om ugen, kan komme op på at 

bruge 40 millioner kroner om året på møder.

En stor (fuldstændig hypotetisk) dansk 

medicinalvirksomhed med 14.000 medarbejdere, der 

hver går til 4 møder per uge af 1 times varighed, 

ender med at bruge cirka 500 millioner kroner om 

året på møder.

Ja, der stod en halv milliard kroner. Og som Kjerulf bemærker, 
er det fiktive regnestykke kun baseret på en gennemsnitlig må-
nedsløn på 30.000 kroner. Der medregnes ikke omkostninger 
forbundet med tabt arbejdstid, tabt potentiale og demotive-
rede medarbejdere, som føler sig tabt på gulvet. Udgifterne er 
enorme.

Tænk på dine møder, hvor der tales med 9.000 ord i timen. 
Uden pause. Her kan du spørge dig selv: Hvor meget kan jeg 
egentlig huske bagefter? Hørte jeg det vigtigste af det, der blev 
sagt, eller lukkede min hjerne ned, mens Mogens fra compli-
ance midt i sin talestrøm nævnte en vigtig detalje om GDPR? 
Og ikke mindst: Var snakken alle pengene værd, eller kunne 
tiden have været investeret bedre? 
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Mange ledere tøver stadig med at give stilheden ordet. Ofte 
fordi de ikke kan finde tiden til det. Men som du vil se eksem-
pler på senere, kan det skabe så meget fokus og fremdrift, at 
det rent faktisk frigiver tid. 

MØDET I BURET – DEL 1 UD AF 2
”Det her er jo ikke et rigtigt møde,” tænker Lars Haaber, mens 
han iagttager sine kolleger, der åbenlyst hellere vil sludre end 
komme i gang. Klokken er 13.15 i Jyske Bank. Den ene kol-
lega er lige kommet rendende fra et andet møde. Den anden 
– en meget talende kollega – er allerede i gang med sin 17. 
indskudte sætning, som gør det nærmest umuligt at få et ord 
indført. ”Mon den mand nogensinde kan stoppe,” tænker Lars 
Haaber, mens kollegaen sprøjter ord ud i mødelokalet, der vir-
ker alt for småt til at kunne rumme så meget ligegyldig snak. 
En tredje og mere introvert kollega har indtil videre kun åbnet 
munden for at gabe. Lars Haaber venter på en åbning. 

Lars Haaber er 57 år og leder af et team, som skal imple-
mentere et større IT-system i Jyske Bank. De arbejder agilt og 
følger Scrum-metoden, hvor udviklingen sker i korte sprint, 
som løbende bliver evalueret på såkaldte retrospektive møder. 
Lige nu sidder de i sådan et møde. I mødelokalet alle hader. 
Buret nede i kælderen, hvor man sidder klemt sammen. Den 
talende kollega har indtil videre lagt beslag på over halvdelen 
af taletiden. 

Lars Haaber kigger på uret. Har alle i teamet fået budt ind 
med deres erfaringer og bekymringer?

Svaret svæver i støjen. 
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”Jeg bliver så træt af alle de  
ævlebævle-møder, vi har.

_
–  M E D A R B E J D E R  I  K O M M U N A L  V I R K S O M H E D
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HJERNEDØDE MØDER
Hjerneforskere fra Temple University har gjort nogle interes-
sante opdagelser ved at udsætte forsøgspersoner for såkaldt in-
formation overload. Ved hjælp af avancerede hjernescannere har 
de påvist, at hjernens hippocampus-region ganske enkelt luk-
ker ned, når den udsættes for støj i form af alt for mange input. 

Hippocampus er latin for søhest, fordi hjerneområdet rent 
fysisk ligner en søhest. Området styrer ikke bare hukommelse 
og følelser, men også evnen til at tage rationelle og fornuftige 
beslutninger. Forsøgsleder Angelika Dimoka fra Temple Uni-
versity forklarer i en artikel i Newsweek, at folks beslutninger 
giver mindre mening, jo mere information de skal forholde sig 
til. Hun går så langt som til at antyde, at mennesker bliver di-
rekte dumme af for meget information. 

Hvis du føler, at du deltager i mange hjernedøde møder på 
dit arbejde, er du altså ikke helt ved siden af. Når I taler med 
9.000 ord i timen, er der ganske givet en del unødvendig over-
information, som blot er med til at trætte jeres opmærksom-
hed. 

Det giver derfor god mening, at lederne i Region Midtjyl-
land har fået nemmere ved at træffe beslutninger i de møder, 
hvor stilheden sættes på dagsordenen. 

Ved at følge tommelfingerreglen om 10 procent stilhed har 
ledelsen reduceret mængden af informationer på hvert møde. 
Samtidig er kvaliteten af de resterende 90 procent markant 
forbedret. Udover at der automatisk er færre informationer, 
som kan trætte hippocampus og aktivere reptilhjernen, ople-
ver ledere og medarbejdere, at de får: 
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  mere tid til at fordøje de informationer, der udveksles,  
hvilket resulterer i, at lederne husker mere af det,  
der bliver sagt 

  mere tid til at redigere deres egne ord, så de ikke fylder  
mødelokalet med irrelevant kladdesnak, som bidrager til 
informationsstøjen 

  mere tid til at løse deres reelle kerneopgave hos borgerne.

MØDET I BURET – DEL 2 UD AF 2
For Lars Haaber er fremdrift essentielt i et stort IT-projekt. Og 
for at skabe fremdrift er det nødvendigt med løbende viden- 
deling. Derfor har han intet imod mange møder, så længe de 
skaber værdi. Efter mere end 15 år i bankverdenen har han dog 
oplevet alt for mange møder, der bare skaber støj. Derfor blev 
han straks nysgerrig, da han første gang læste om stilhed som 
møde- og ledelsesværktøj – også selvom han altid har set sig 
selv som overvejende ekstrovert. Han deltog i flere kurser, men 
selvom han fik godt styr på teorien, manglede han stadig mo-
det til at anvende stilhedsværktøjet i praksis. Det føltes bare 
ikke så naturligt at bruge det i møder, der handlede om at 
kommunikere mest muligt på kortest tid. Efter at have delta-
get på et silent co-creation-kursus og øvet sig i at facilitere stil-
heden, følte han sig dog klar til at introducere det for sine 
kolleger. 

Mødet i buret skulle blive sidste gang, hvor ordene fik lov at 
spænde ben for videndelingen. Lars Haaber indkaldte sit team 
til et møde, hvor han holdt et kort oplæg om fordelene ved 
stilhed. Han talte ind i det, der gik tabt, når deres møder bestod 
af uhæmmet snak. Og så spurgte han sine kolleger, om de ville 
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”With too much information, people’s 
decisions make less and less sense.

_
–  A N G E L I K A  D I M O K A ,  C E N T E R  F O R  N E U R A L  D E C I S I O N  M A K I N G , 

T E M P L E  U N I V E R S I T Y
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prøve at være stille i to minutter. Det ville de heldigvis godt. 
Her er Lars Haabers egen beskrivelse af, hvad der skete:

Da vi sad der i stilheden, observerede jeg straks en 

forvandling i rummet. Selv mine allermest talende 

kolleger kom i en helt anden stemning. De virkede 

mere afslappede, og bagefter smilte de op til begge 

ører. Det var, som om stilheden bragte teamet 

tættere sammen. Og det er faktisk svært at 

forklare, hvad der skete. Selvom stilheden kun 

varede få minutter, gav det en styrket følelse af, at 

vi arbejdede mod et fælles mål. Der gik heller ikke 

lang tid, før de selv efterspurgte stilheden igen. 

Hvis jeg havde læst den udtalelse uden at have oplevet stilheds-
effekten på egen krop, ville jeg tro, det var løgn. At det måtte 
være en beruset reklamemand, der havde skrevet teksten i den 
tro, at man stadig kan sælge slangeolie: 

Kom nærmere, mine damer og herrer, oplev, 

hvordan bare to minutters stilhed giver dig fornyet 

energi, større respekt, et stærkere team, mere 

fokus – og fjerner fodvorter på ingen tid.

Nej, stilhed er ingen mirakelkur. Det gælder også, selvom jeg 
omtaler stilhed som et af fremtidens vigtigste ledelsesværktø-
jer. Og som jeg kommer ind på senere, har mange ledere afprø-
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vet det uden nævneværdig succes. Der er sågar dem, der i for-
søget på at skære støjen fra har skåret den gren over, som de 
selv sad på. For lige så meningsgivende stilheden kan være, lige 
så akavet kan det føles, hvis den faciliteres forkert. Derfor er 
der flere faktorer i spil, når Lars Haaber lykkes med stilheden. 
Disse faktorer har du selvfølgelig helt styr på, når du har læst 
bogen til ende. En af de vigtigste forudsætninger er dog, at du 
kan overbevise andre om, at de skal give det en chance. Jeg 
anbefaler derfor, at du tager noter undervejs i bogen, når du 
falder over pointer, der giver særligt god mening for dig. Det 
kunne for eksempel være de neurologiske gevinster, der gem-
mer sig i støjfri ledelse. Det viser sig nemlig, at hjernens før-
omtalte søhest ikke blot hader støj, men ligefrem trives i stil-
hed. 

STILHED STYRKER HJERNEN
I 2013 gjorde biologen Imke Kirste fra Duke University en 
interessant opdagelse. Som med så mange andre større gen-
nembrud i verdenshistorien skete det nærmest ved et tilfælde. 
Kirste var opsat på at undersøge, hvordan auditive stimuli kan 
danne nye hjerneceller – særligt i hippocampus. 

I laboratorieforsøg udsatte hun derfor mus for tre forskel-
lige typer lydpåvirkning. Nogle blev eksponeret for hvid støj, 
andre hørte optagelser af museunger, og andre igen fik fornø-
jelsen af at lytte til Mozarts pianokoncerter. Derudover havde 
forskerne en kontrolgruppe med mus, som dagligt blev ekspo-
neret for stilhed. 

Til Kirstes overraskelse var det musene i kontrolgruppen, 
der dannede flest nye overlevende hjerneceller. Det, mente 
hun, skyldtes, at stilhed faktisk er mere ophidsende end lyd. 
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”You need to give your brain a chance 
to process and consolidate the 

information that it has been dealing 
with and reset itself.

_
–  D A N I E L  J .  L E V I T I N ,  P R O F E S S O R ,  M C G I L L  U N I V E R S I T Y
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Ude i naturen er total stilhed atypisk og kan derfor virke alar-
merende. Hendes hypotese var, at den unaturlige stilhed skabte 
en stærk årvågenhed. Og at denne årvågenhed stimulerede 
dannelsen af nye hjerneceller i hippocampus som forberedelse 
på fremtidige kognitive udfordringer. 

Tænk på en hjorteflok, der går og hygger sig i skoven. Alt 
ånder fred og idyl. Lige indtil et pludseligt faretegn på et split-
sekund får alle i flokken til at stivne og stå helt stille. Deres 
indbyrdes stilhed sender et klart signal om, at alle sanserne skal 
skrues helt op. De spidser ører, ser alt og står spændte som 
fjedre – parate til at løbe fra et potentielt rovdyr.

Det kan virke paradoksalt, at stilhed, der ofte associeres 
med ro og afslapning, samtidig sætter hjernen i højeste alarm-
beredskab – både hos mus og mennesker. Det giver dog me-
ning, når vi ser skuespillere skabe udelt opmærksomhed hos 
publikum ved at … holde mund et øjeblik. 

Du har nok oplevet det intense fokus, der kan opstå i et 
rum, når en taler holder en kunstpause imellem ordene. Tænk 
bare på en af verdenshistoriens mest berømte taler: 

I have a dream 

(pause)

That one day

(pause)

 This nation ...
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Indsæt et minuts stilhed her, inden du læser videre.*

*  Du ved nu, at stilheden både kan give dig ro og samtidig sætte din hjerne i højeste gear. 
Denne pause er derfor en intelligent investering, hvis du vil have det fulde udbytte af næste 
kapitel.
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