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FC Barcelona er en af de mest succesrige fodbold-
klubber i verden. Det, der gør klubben unik, er den 
vinderkultur, der har leveret vedvarende succes i 
meget længere tid end et eliteteams sædvanlige fi-
reårige cyklus. Kernen i klubbens succes er måden, 
hvorpå den beskæftiger sig med mennesker, og den 
omhu og opmærksomhed, der tilføres det miljø, 
klubbens spillere agerer i: En praksis, der er vigtig 
for alle organisationer, der forsøger at udnytte akti-
verne hos deres ansatte til virksomhedens bedste.

Ved at arbejde med fem nøgleprincipper kan også 
din organisation skabe en større grad af samhørig-
hed og samarbejde og samtidig få en større forstå-
else for, hvordan forskellige grupper kan lære at 
fungere som en samlet enhed.

De fem nøgleprincipper i en vinderkultur er:
• FOKUS PÅ DET STORE BILLEDE
• EN FORSTÅELSE FOR FORANDRINGSBUEN
• GENTAGNE SYSTEMER OG PROCESSER
• KULTURELLE ARKITEKTER
• AUTENTISK LEDERSKAB.

Se Damian Hughes fortælle om 
Barcelona-metoden: 

https://www.youtube.com/
watch?v=n8IDl0mT1Q8           

ISBN 978-87-7160-832-8

9 788771 608328

ISBN 978-87-7160-832-8

Varenr. 7983

DAMIAN HUGHES

D
am

ian H
ughes    B

A
R

C
ELO

N
A

-M
ETO

D
EN

FC Barcelona er en af de mest succesrige fodboldklubber i verden. Det, der 
gør klubben unik, er den vinderkultur, der har leveret vedvarende succes i 
meget længere tid end et eliteteams sædvanlige fireårige cyklus. Kernen 
i klubbens succes er måden, hvorpå den beskæftiger sig med mennesker, 
og den omhu og opmærksomhed, der tilføres det miljø, klubbens spillere 
agerer i: En praksis, der er vigtig for alle organisationer, der forsøger at 
udnytte aktiverne hos deres ansatte til virksomhedens bedste.

Ved at arbejde med fem nøgleprincipper kan også din organisation skabe 
en større grad af samhørighed og samarbejde og samtidig få en større 
forståelse for, hvordan forskellige grupper kan lære at fungere som en 
samlet enhed.

De fem nøgleprincipper i en vinderkultur er:

• FOKUS PÅ DET STORE BILLEDE
• EN FORSTÅELSE FOR FORANDRINGSBUEN
• GENTAGNE SYSTEMER OG PROCESSER
• KULTURELLE ARKITEKTER
• AUTENTISK LEDERSKAB.

De fem principper gør sig gældende i succesrige virksomheder inden for 
alle områder.

Barcelona-metoden er baseret på interviews med nøglepersoner bag 
FC Barcelona samt Damian Hughes’ omfattende erfaring som sports-
psykolog inden for førende sports- og forretningsinstitutioner. Bogen giver 
en enestående indsigt i de vigtige tematikker, der berører det moderne 
erhvervsliv, og viser, hvordan eksemplet FC Barcelona kan anvendes til at 
udvikle en vinderkultur i din virksomhed.

BARCELONA
METODEN 

NØGLEN TIL 
EN VINDERKULTUR

”Et holds kultur handler om adfærd 
og opførsel hos alle involverede, den 
handler om, at alle arbejder sammen 
hen imod fælles mål, og er som sådan 
en umiddelbart identificerbar del af 
gruppens identitet.”

– Pep Guardiola, træner i fodboldklubben 
Manchester City og tidligere træner i FC Barcelona

”Uanset hvad dit mål er – at vinde 
Champions League eller opbygge 
en commitmentkultur – opfører din 
hjerne sig på præcis samme måde. 
Så snart din hjerne registrerer, 
at du vil opnå dit mål, udløser den de 
samme kemiske stoffer, der giver dig 
det ekstra boost til at accelerere. Med 
andre ord: Jo tættere på du opfatter 
succesen til at være, jo hurtigere 
bevæger du dig hen imod den.”

– fra bogen

Professor Damian Hughes kombinerer sin prak-
tiske og akademiske baggrund inden for sport, 
organisation og forandringspsykologi i jobbet som 
betroet rådgiver for eliten inden for erhvervsliv, 
uddannelse og sport. Han har specialiseret sig i 
at opbygge højpræstationskulturer og er forfatter 
til adskillige succesfulde erhvervsbøger, heri-
blandt Liquid Thinking og How to Think Like Sir 
Alex Ferguson.

BARCELONA-
METODEN

https://www.youtube.com/watch?v=n8IDl0mT1Q8
https://www.youtube.com/watch?v=n8IDl0mT1Q8


PROGRAM
08.30 - 09.00:  Registrering og kaffe

09.00 - 09.10:  Velkommen og praktiske oplysninger 
   v/ Dafolo

09.10 - 09.45:  Introduktion 
   v/ Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA

09.45 - 10.30:  Barcelona-metoden
   v/ Damian Hughes

Denne interaktive workshop handler om vigtigheden af et vedholdende fokus på kultur, 
når man ønsker at forbedre sine resultater.

FC Barcelona er en af de mest succesrige fodboldklubber i verden. I de fire år, hvor Pep 
Guardiola var træner i klubben, vandt den 14 ud af 19 mulige trofæer – en succes- 
rate, der ikke på noget tidspunkt har været matchet i fodboldhistorien. Men det, der gør  
FC Barcelona til noget unikt, er den vinderkultur, der har leveret fortsat succes langt ud 
over den fireårige cyklus, det normale elitesportsteam nyder succes i.

Kernen i klubbens succes skal findes i dens tilgang til andre mennesker og i den omhu 
og opmærksomhed, der gives til miljøet omkring klubben og dens spillere. Internationale 
studier viser, at commitmentmodeller med fokus på tillid, samarbejde og det at arbejde 
efter et fælles formål fører til større succes end nogen anden organisatorisk model – og 
det er det, vi kan se i praksis i FC Barcelona.

I denne workshop kortlægger Damian Hughes processen bag opbygningen af en effektiv 
organisationskultur ved at identificere fem nøgleaspekter, som sammen fører til bed-
re sammenhæng og samarbejde, og forklarer, hvordan forskellige grupper kan lære at 
handle ud fra samme mindset. 

Damian Hughes trækker på interviews med nogle af nøglearkitekterne bag FC Barcelona 
samt sin egen omfangsrige erfaring som professor i organisationspsykologi og -foran-
dringer og samarbejdspartner for førende sports- og forretningsvirksomheder.

Dagens workshop giver dig et unikt indblik i de vigtige problematikker, den moderne organi-
sation står overfor, og viser, hvordan den succesrige tilgang i FC Barcelona også kan bruges 
til at udvikle en vinderkultur i lige netop din virksomhed.

10.30 - 10.45:  Pause
 
10.45 - 12.00:  Barcelona-metoden
   v/ Damian Hughes

12.00 - 12.45:  Frokost

12.45 - 13.45:  Barcelona-metoden
   v/ Damian Hughes

13.45 - 14.00:  Pause
 
14.00 - 15.00:  Barcelona-metoden i dansk kontekst
   v/ Esben Suurballe Christensen

 Hvilke kulturelle normer, værdier og målsætninger er centrale pejlemærker, når man 
som (vej)leder i den danske institutionsverden skal forsøge at rådgive og vejlede alt 
fra chefer, kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere? Og kan man det med ud-
gangspunkt i en fodboldklub? Det vil forfatter Esben Suurballe Christensen forsøge at 
give svaret på. Han vil også ud fra sit virke som formand for en lokal fodboldklub i stor 
vækst forsøge at omsætte nogle af Damian Hughes’ væsentligste pointer til en dansk 
foreningskontekst.

15.00 - 15.30:  Q&A

Vi
 fo

rb
eh

ol
de

r o
s 

re
t t

il 
æ

nd
rin

ge
r i

 p
ro

gr
am

m
et

.



Målgruppe
Konferencen henvender sig til alle, der ønsker at styrke sam- 
hørigheden og samarbejdet og at skabe en vinderkultur i deres 
organisation og vise vejen som leder. Målgruppen er ledere inden 
for både den offentlige og private sektor, konsulenter inden for 
ledelse, performance, sport, sportspsykologer og inkarnerede FC 
Barcelona-fans.

Sprog: Dagens program foregår delvist på engelsk

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling? Ønsker din insti-

tution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset  

jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse.  

Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. 

Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Mål for dagen
På konferencen vil du få indsigt i, hvordan man kan arbejde med at  
opbygge en vinderkultur og skabe en større grad af samhørighed i  
din organisation.

Det får du med dig fra dagen:
• konkrete redskaber inspireret af FC Barcelonas succes og kultur til 

brug i din organisation.
• indsigt i, hvordan de fem nøgleprincipper relaterer sig til en dansk 

organisationsstruktur, og hvordan du kan bruge dem i praksis.
• inspiration til at opbygge en stærk samarbejdskultur omkring et  

fælles formål.

mailto:dk%40dafolo.dk?subject=


Spændende udgivelser
è	Find dit hvorfor: En praktisk guide til at finde formålet for dig 

og dit team af Simon Sinek, David Mead og 
Peter Docker

è	Viljestyrke - genopdag menneskets største styrke af 
Roy F. Baumeister og John Tierney

è	Arbejd dybt – sådan fastholder du fokus i en verden 
af afbrydelser af Cal Newport

è	Det uendelige spil af Simon Sinek

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: 24. marts 2020 i Brøndby og 25. marts 2020 i Herning

Konferencested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester

Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning

Sprog: Workshoppen foregår delvist på engelsk

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 24. februar 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter  
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb.  
Pladsen kan altid overdrages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for  
Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men 
kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for 
løbende opdatering. Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

D
afolo - 12.19 - 158

Tilmeld 
dig inden 

den 15. januar 2020 
og få kr. 200,-

i rabat.  

Få et godt tilbud ved tilmeldingen:
Barcelona-metoden – Nøglen til en vinderkultur af Damian Hughes

Pris kr. 250,- pr. stk. ekskl. moms (normalpris kr. 299,- ekskl. moms).
ISBN 978-87-7160-832-8

9 788771 608328

ISBN 978-87-7160-832-8
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FC Barcelona er en af de mest succesrige fodboldklubber i verden. Det, der 
gør klubben unik, er den vinderkultur, der har leveret vedvarende succes i 
meget længere tid end et eliteteams sædvanlige fireårige cyklus. Kernen 
i klubbens succes er måden, hvorpå den beskæftiger sig med mennesker, 
og den omhu og opmærksomhed, der tilføres det miljø, klubbens spillere 
agerer i: En praksis, der er vigtig for alle organisationer, der forsøger at 
udnytte aktiverne hos deres ansatte til virksomhedens bedste.

Ved at arbejde med fem nøgleprincipper kan også din organisation skabe 
en større grad af samhørighed og samarbejde og samtidig få en større 
forståelse for, hvordan forskellige grupper kan lære at fungere som en 
samlet enhed.

De fem nøgleprincipper i en vinderkultur er:

• FOKUS PÅ DET STORE BILLEDE
• EN FORSTÅELSE FOR FORANDRINGSBUEN
• GENTAGNE SYSTEMER OG PROCESSER
• KULTURELLE ARKITEKTER
• AUTENTISK LEDERSKAB.

De fem principper gør sig gældende i succesrige virksomheder inden for 
alle områder.

Barcelona-metoden er baseret på interviews med nøglepersoner bag 
FC Barcelona samt Damian Hughes’ omfattende erfaring som sports-
psykolog inden for førende sports- og forretningsinstitutioner. Bogen giver 
en enestående indsigt i de vigtige tematikker, der berører det moderne 
erhvervsliv, og viser, hvordan eksemplet FC Barcelona kan anvendes til at 
udvikle en vinderkultur i din virksomhed.

BARCELONA
METODEN 

NØGLEN TIL 
EN VINDERKULTUR

”Et holds kultur handler om adfærd 
og opførsel hos alle involverede, den 
handler om, at alle arbejder sammen 
hen imod fælles mål, og er som sådan 
en umiddelbart identificerbar del af 
gruppens identitet.”

– Pep Guardiola, træner i fodboldklubben 
Manchester City og tidligere træner i FC Barcelona

”Uanset hvad dit mål er – at vinde 
Champions League eller opbygge 
en commitmentkultur – opfører din 
hjerne sig på præcis samme måde. 
Så snart din hjerne registrerer, 
at du vil opnå dit mål, udløser den de 
samme kemiske stoffer, der giver dig 
det ekstra boost til at accelerere. Med 
andre ord: Jo tættere på du opfatter 
succesen til at være, jo hurtigere 
bevæger du dig hen imod den.”

– fra bogen

Professor Damian Hughes kombinerer sin prak-
tiske og akademiske baggrund inden for sport, 
organisation og forandringspsykologi i jobbet som 
betroet rådgiver for eliten inden for erhvervsliv, 
uddannelse og sport. Han har specialiseret sig i 
at opbygge højpræstationskulturer og er forfatter 
til adskillige succesfulde erhvervsbøger, heri-
blandt Liquid Thinking og How to Think Like Sir 
Alex Ferguson.

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D I T
HVORFOR

E N  P R A K T I S K  G U I D E  T I L  A T  F I N D E  F O R M Å L E T 
F O R  D I G  O G  D I T  T E A M

FIND
S I M O N  S I N E K

D AV I D  M E A D  o g  P E T E R  D O C K E R
M E D  F O R O R D  A F  J O N AT H A N  L Ø W

 FORTSÆTTELSE 
TIL BESTSELLEREN

START MED 
HVORFOR

”Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en 
overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du ved måske 

endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men
vi kan garantere dig for, at du har et.” 

____________

Ifølge den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek kan man inspirere og motivere ved at tydelig-
gøre, hvilke tanker der ligger bag ens handlinger. Hvis vi ønsker at føle en daglig glæde over og 
passion for vores arbejde, og at vi bidrager til noget, der er større end os selv, har vi alle brug for 
at kende vores hvorfor. Denne bog præsenterer i detaljer vejen til hvorfor-opdagelsen.

I Simon Sineks første bog forklarede han, at det ikke drejer sig om, hvad vi gør, men hvorfor
vi gør noget. Find dit hvorfor tager derfor skridtet videre og leverer en konkret vejledning til, 
hvordan du som enkeltperson og organisation finder frem til dit hvorfor. Når du kender dit 
hvorfor, er det nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd. 
Hvorfor bliver det, du kan referere til og agere ud fra, og du vil blive i stand til at træffe mere 
bevidste valg for din virksomhed, din karriere og dit liv. Med et tydeligt formuleret hvorfor
bliver det som virksomhed nemmere at opnå større og mere langvarig succes, højere grad af 
tillid og loyalitet blandt medarbejdere og kunder, og det bliver tilmed lettere at være mere 
fremsynet og innovativ end konkurrenterne.

Find dit hvorfor er et destillat af mere end 25 års erfaringer med hvorfor-opdagelser. Simon 
Sinek og hans team har hjulpet alle slags mennesker – herunder iværksættere, enkelte medar-
bejdere, små virksomheder og teams inden for store virksomheder – med at finde deres hvor-
for. Denne bog er designet til at hjælpe dig med at finde dit.

Simon Sinek er stifter af organisa-
tionen Start with Why og tror på en 
lysere fremtid for menneskeheden. 
Hans foredrag på TED.com er den 
tredje mest sete TED Talk nogen-
sinde.

David Mead har været en del af 
Start with Why siden 2009 og 
afholder i dag foredrag og work-
shops med henblik på at hjælpe med 
at ændre menneskers opfattelser af 
lederskab og kultur.

Peter Docker er tidligere officer i Roy-
al Air Force og har siden 2011 arbejdet
med organisationer verden over for at
hjælpe dem med at formulere deres
formål, uddanne deres ledere og skabe
kulturer, hvor hver enkelt person
trives.

”Tilfredsstillelse er en ret og ikke et privilegium. Hver
eneste en af os er berettiget til at føle os tilfredsstillet af

det arbejde, vi udfører, at vågne med lyst til at gå på
arbejde, at føle os trygge, når vi er der, og at vende hjem
igen med en følelse af, at vi har bidraget til noget, der er

større end os selv.”
– Simon Sinek

______

”Simon Sineks måske vigtigste bidrag til den nyere
debat omkring det at have en karriere, det at være en
organisation og ikke mindst det at være menneske,
handler imidlertid om alt andet end vores hvad og

hvordan. Sinek har i stedet insisteret på at bringe fokus
tilbage på, at organisationer starter og slutter med

mennesker.”
– Jonathan Løw i forordet til denne bog

______

”Det er en på mange måder mærkelig oplevelse at
læse bogen. For mig forekommer det fuldkommen
soleklart, at indgangen til jobbet (og livet) er som

beskrevet. Jeg har imidlertid fundet ud af, at det ikke
forholder sig sådan. Så jeg citerer derfor også fra

bogen, som egentlig også har inspireret mig på det
filosofiske område. Summa summarum: Det, der

virker som en selvfølge for nogle, kan være en stor
inspiration og øjenåbner for andre.”

– Ulrik Wilbek,
tidligere håndboldlandstræner og
nuværende borgmester i Viborg

FIND DIT HVORFOR

Læs mere på www.finddithvorfor.dk
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Når forskere isolerer de personlige egenskaber, der forudsiger positive resul-
tater i livet, vender de altid tilbage til to menneskelige træk: intelligens og selvkon-
trol. Indtil nu har forskerne stadig ikke fundet ud af, hvordan man permanent 
kan forbedre intelligens. Men de har til gengæld genopdaget, hvordan man kan 
forbedre sin selvkontrol. 

Derfor denne bog! Forfatterne mener, at forskning i viljestyrke og selvkontrol er 
det bedste håb, psykologien har, for at kunne bidrage til menneskeligt velbefin-
dende. Viljestyrke lader os forandre os selv og vores samfund på både små og 
store måder.

I et let forståeligt og inspirerende sprog deler Roy F. Baumeister og John Tierney 
deres viden om menneskelig adfærd og præsenterer os for en ny forståelse af 
viljestyrke og af selvet. På baggrund af konkrete eksempler giver bogen gode 
råd til, hvordan du kan bruge denne viden til at arbejde med dig selv og din egen 
selvkontrol i hverdagen og derigennem forandre dig til det bedre.

Bogen henvender sig til alle med interesse for menneskets psyke og den fascine-
rende viljestyrke.

�Hvis vi tror på en verden, hvor vi kan føle os
inspirerede og tilfredsstillet hver eneste dag, og
hvis vi tror, at lederne er dem, der kan levere denne
vision, så er det vores kollektive ansvar at finde,
uddanne og støtte dem, der har forpligtet sig på
at lede på en måde, der med større sandsynlighed
vil gøre denne vision til virkelighed. Og et af de
skridt, vi må tage, er at lære, hvad det betyder at 
være leder i det uendelige spil.” 

�Essensen af Simon Sineks tænkning og tilgang er,
at man som menneske bør stå op hver morgen og
ønske at blive en bedre udgave af sig selv. Dette
ønske indebærer, at man også ønsker at gøre den 
organisation, man arbejder i, bedre, og dette forud-
sætter igen, at man øverst på sin liste over prior-
iteter sætter det at være en leder eller en kollega,
der gør sit yderste for, at folk omkring én bliver
den bedste udgave af sig selv. Det er essensen af
Sineks tænkning og filosofi, og det er kernen af at
spille det uendelige spil. Livet er endeligt, men det
er meningen med det ikke.” 

– Jonathan Løw i forordet til denne bog

DET UENDELIGE SPIL

SIMON SINEK er stifter af organisationen
Start with Why og tror på en lysere fremtid for men-
neskeheden. Hans foredrag på TED.com er den tredje
mest sete TED Talk nogensinde. Blandt andet forfat-
ter til bøgerne Start med hvorfor (2013) og Find dit
hvorfor (2018). 

OMSLAGSDESIGN: CHRISTOPHER SERGIO

FOTO AF SIMON SINEK: KATE ENMAN
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I endelige spil som fodbold eller skak er spillerne kendte, reglerne er aftalt,
og slutmålet er klart. Vinderne og taberne kan let identificeres. I uendelige
spil som erhvervslivet, politik eller livet selv skiftes spillerne ud, reglerne 
kan ændres, og der er ikke et fast defineret slutpunkt. Der er ingen vindere
eller tabere i et uendeligt spil.

Mange af de udfordringer, som organisationer og virksomheder står overfor,
er et resultat af, at deres ledere har spillet med et begrænset tankesæt i et 
uendeligt spil. Ledere, der adapterer et ubegrænset tankesæt, opbygger
stærkere, mere innovative og inspirerende virksomheder. Deres medarbej-
dere stoler på hinanden og på deres ledere, og de er drevet af en sag, der er
større end dem selv. I sidste ende er det dem, der vil føre os ind i fremtiden.

DET UENDELIGE SPIL af den verdenskendte ledelsesguru Simon Sinek 
giver et indblik i, hvordan du leder på en måde, der fremmer tillid og
samarbejde i organisationen, og hvor du har det langsigtede fokus for øje 
fremfor de kortsigtede, let opnåelige mål. Kernen er fem essentielle prak-
sisser: at fremme en retfærdig sag, at opbygge tillidsfulde teams, at studere
sine værdige rivaler, at forberede sig på at udøve eksistentiel fleksibilitet
og at demonstrere modet til at lede. 

Som menneske og leder bør du træffe beslutninger ud fra dine kernevær-
dier som menneske, dit ”hvorfor”, og lade disse værdier være gældende

– også når kortsigtede gevinster frister dig til at gøre noget andet. At lede 
ud fra et ubegrænset tankesæt betyder at tænke over virkningerne af dine 
beslutninger i andet og tredje led, og det betyder at tage ansvar for senere 
virkninger af de beslutninger, vi træffer i dag. 
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“Denne bog kan hjælpe dig til at opdage forskellen mellem at 
leve bevidst i nuet i stedet for udelukkende at eksistere i rutinen” 

– Imran Rashid, læge, foredragsholder og forfatter til 
Sluk og Offline

Wall 
Street Journal 

business-
bestseller

ARBEJDER DU DYBT?

Det dybe arbejde er evnen til at arbejde 
fokuseret med kognitivt krævende opgaver. 

Det dybe arbejde er en af de vigtigste 
færdigheder i vor tids økonomi.

Det dybe arbejde er den superkraft, som kan 
bane vejen til succes i vores arbejdsliv.

Og alligevel er det dybe arbejde under hårdt 
pres i en verden af konstante afbrydelser.

I denne bog forklarer Cal Newport, hvordan vi kan 
træne evnen til at arbejde dybt. Hans vigtigste pointe 
er, at moderne teknologi og internettet påvirker vores 
hjerner og arbejdsliv ved at ødelægge vores evne til 
at holde fokus. Bogen giver en række gode råd og 
vigtige indsigter, der vil kunne føre til mere mening 

og værdi i vores professionelle liv.

”Denne bog er vigtig. Den stiller skarpt på 
moderne ledelse og sunde arbejdskulturer 

– og kommer med konkrete svar på det, 
mange egentlig leder efter: dybde og ro” 

– Jonathan Løw, serieiværksætter 
og foredragsholder

Cal Newport er 

lektor i datalogi ved 

Georgetown University 

og forfatter til en række 

bøger om teknologiens 

indflydelse på vores 

tilværelse.

”De mange eksempler, overvejelser og 

gode råd er meget interessante

og brugbare” 

– Frans Ørsted Andersen, flowforsker

“Som forfatter er Newport enestående 

inden for selvhjælpslitteraturen”

– New York Times 

”Cal Newport er en klar stemme i 

et hav af larm”

– Seth Godin, forfatter til What to Do 

When It’s Your Turn

”Dette er en dyb, ikke overfladisk, 

bog, der kan berige dit liv”

– The Globe and Mail
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