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EFFEKTIVE SAMMEN

Personligt er jeg ikke så vild med fagbøger, hvor forfatteren forsøger at formidle 
indholdet via udtalelser fra eksperter eller relevante fagfolk. Jeg vil hellere læse, 
hvad forfatteren selv har at sige. Ofte ødelægger citaterne rytmen og de kommer 
til at stå løsrevet i en helt anden stil end resten af bogen. Specielt hvis der citeres 
fra mange forskellige fagfolk. 

Denne bog indeholder en hel del citater, men er undtagelsen der bekræfter reglen. 
Det fungerer rimeligt godt med citaterne og de understøtter Trine Koldings bud-
skab på fornuftig vis. Trine skriver i et let læseligt og let forståeligt sprog, med en 
god rytme – ikke en bog der gør øjnene tunge.

Overordnet set er det en bog om ledelse - ledelse 
med effektivitet for øje. Ikke effektivitet for lede-
ren eller den enkelte medarbejder, men effektivi-
tet for gruppen, for afdelingen. Hvordan kan du 
som leder gøre hele afdelingen mere effektiv, uden 
at det går ud over arbejdsmiljøet og skaber stress. 
Tesen er at via god ledelse kan du skabe bedre ar-
bejdsmiljø, mindre stress og gøre arbejdet mere ef-
fektivt – alt sammen på én og samme tid. Ved at 
forbedre en af de tre parametre vil de to andre føl-
ge med hånd i hånd.

Metoderne og ledelsesprincipperne beskrevet i bogen er ikke revolutionerende 
nyt, men måden at tænke det på i sammenhæng med både at forbedre effektivt 
og arbejdsmiljø er forfriskende, og personligt nød jeg at læse bogen.

Bogen starter med at definere ”effektivitet” – hvad vil det sige at være effektiv? 
Trine Koldings eget bud er at effektivitet er ”at bruge sin tid på det rigtige, på den 
rigtige måde og med en bæredygtig balance mellem krav og ressourcer.

Herefter går bogen videre og behandler lederens adfærd. Helt konkret gennemgås 
ti ledertræk og hvilken betydning disse har for effektiviteten. I tredje og sidste del 
af bogen er en trin-for-trin gennemgang af, hvordan du iværksætter de ti leder-
træk til forbedring af effektiviteten.

Efter hvert kapitel er der en kort opsummering som jeg fandt så god, så når du 
først har læst bogen, kan du efterfølgende meget hurtigt repetere ved at gennem-
gå disse opsummeringer.

En udmærket bog for dig som er beskæftiget med ledelse. Bogen egner sig fint 
som godnat-læsning evt. med repetition ved skrivebordet dagen efter. 

God læselyst
Henrik

Titel: Effektive sammen
Undertitel: Om at skabe tid, 
motivation og arbejdsglæde
Forfatter: Trine Kolding
Sprog: Dansk
Forlag: Gyldendal Business
ISBN-978-87-02-26495-1
Sider: 206
Udgivet: 2019

AT BRUGE SIN TID PÅ 
DET RIGTIGE, PÅ DEN 
RIGTIGE MÅDE OG 
MED EN BÆREDYGTIG 
BALANCE MELLEM KRAV 
OG RESSOURCER.
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